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RESUMO 

 
 
SOUZA, Silvano Aparecido de. Desequilíbrio concorrencial decorrente da 
política tributária nacional. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Direito) – Faculdade Cidade Verde – FCV, 2017. 
 

 

 

No presente trabalho, apresenta-se um estudo acerca da política tributária nacional, 

em cujo contexto se investigou a ocorrência do desequilíbrio concorrencial que ela 

induz ao promover os programas especiais de tributação, como no caso do 

Programa de Recuperação Fiscal (REFIS). Para atingir o objetivo pretendido, optou-

se pelo método de pesquisa bibliográfico. O referencial teórico permitiu inferir que 

embora sejam nobres os objetivos perseguidos através dos programas especiais de 

tributação, o efeito alcançado com eles, na prática, não se mostra digno de elogio. 

 

 

Palavras chave: Política tributária; desequilíbrio concorrencial; isonomia tributária. 



 

 

ABSTRACT 

 
 
SOUZA, Silvano Aparecido de. Desequilíbrio concorrencial decorrente da 
política tributária nacional. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 

Direito) – Faculdade Cidade Verde – FCV, 2017. 
 

 

 

In this work, a study is presented on the national tax policy, in which context the 

competitive imbalance that it induces in promoting special taxation programs, as in 

the case of the Recovery Tax Program (REFIS), has been investigated. In order to 

reach the intended objective, the method of bibliographic research was chosen. The 

theoretical reference allowed to infer that although the objectives pursued through 

special taxation programs are noble, the effect achieved with them, in practice, does 

not prove to be praiseworthy. 

 

 

Keywords: Tax policy; competitive imbalance; taxonomy 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O princípio da igualdade é, inquestionavelmente, um norte fundamental à 

consecução da obrigação tributária, pois, em tese, é a partir dele que o Estado, 

atentando-se para outro princípio de igual importância, o da capacidade contributiva, 

promove a arrecadação fiscal imprimindo-lhe o necessário equilíbrio à participação 

compulsória dos contribuintes. 

Notoriamente, a arrecadação fiscal é indispensável ao Estado, pois sem o 

produto da arrecadação, o próprio Estado se torna inviável frente às suas 

responsabilidades perante toda a sociedade, sem perder de vista a ideia de que tais 

responsabilidades não se restringem à parcela da sociedade que o financia, 

devendo, pois, alcançar toda a sociedade com a mesma amplitude de direitos. 

Se o Estado, então, financia as obrigações perante a sociedade na medida 

das forças de sua arrecadação, significa dizer que tanto a arrecadação quanto a 

aplicação dos recursos dela provenientes exigem uma gestão administrativa 

responsável e competente, de modo a contemplar o aperfeiçoamento da capacidade 

de investimentos nos momentos de crise econômica, objetivando manter o nível de 

eficiência no que toca à aplicação dos recursos obtidos. Afinal, em momentos de 

crise, invariavelmente, a redução da arrecadação fiscal é uma conseqüência lógica, 

tanto quanto são os reflexos que esta provoca na capacidade de investimento do 

Estado. 

Embora se reconheça que sejam inevitáveis os efeitos negativos produzidos 

sobre a arrecadação fiscal por eventual crise econômica, esta circunstância, até 

certo modo, não autoriza o Estado a modificar a dinâmica do sistema tributário sem 

a forçosa observância do princípio da legalidade e de outros princípios igualmente 

aplicáveis à relação tributária. Por isso, a necessidade de aperfeiçoamento da 

capacidade de investimento assume tanta ou até maior importância do que a própria 

carga tributária que se impõe ao contribuinte. 

Por outro lado, existe para o ente estatal a oportunidade de implementar 

medidas capazes de otimizar o seu desenvolvimento econômico, com vistas a 

ampliação da sua capacidade de arrecadação, tanto para superar as conseqüências 

das crises econômicas como para conservar uma condição privilegiada em relação 

ao seu poder de investimento. 
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Essa oportunidade não pode ser exercida com liberdade absoluta, impondo-

se a ela os limites estabelecidos pelos princípios que orientam o Sistema Tributário 

Nacional sob pena de responsabilidade daqueles a quem cumpre o dever de 

obediência a esses limites. 

No cenário econômico, o princípio da igualdade traça estreita relação com o 

equilíbrio que deve existir no direito concorrencial. 

Assim, importará à presente pesquisa, com maior ênfase, o princípio da 

igualdade na consecução das obrigações tributárias em relação aos contribuintes. 

Interessa aqui investigar e confirmar se há efetivação desse princípio no âmbito do 

direito concorrencial levando-se em conta a influência que algumas medidas de 

otimização da capacidade de arrecadação, os chamados critérios especiais de 

tributação, exercem neste contexto. 

Integra o objeto dessa pesquisa, a tentativa de conhecer até que ponto os 

critérios especiais de tributação referidos em diplomas legais de repercussão 

tributária – que serão estudados aqui – cumprem o seu objetivo de prevenção ao 

desequilíbrio concorrencial, perseguindo-se a identificação de elementos capazes de 

demonstrar que a atuação legislativa, no contexto tributário, ao que parece, resultou, 

na verdade, em conseqüência totalmente adversa daquela pretendida pelo 

legislador, acentuando o desequilíbrio concorrencial em lugar de preveni-lo.  

 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Dada a importância da arrecadação fiscal como fonte de financiamento das 

atividades estatais e, ainda, a indissociabilidade entre a sua realização e o princípio 

da igualdade no que se refere à observação da capacidade contributiva de cada 

contribuinte, mostra-se oportuno investigar se é possível falar em efetivação do 

princípio da igualdade no direito concorrencial brasileiro diante dos critérios 

especiais de tributação adotados pelos entes tributantes. 

De um modo geral, nota-se que os critérios especiais de tributação – 

essencialmente, os programas de parcelamento de créditos tributários inadimplidos 

no prazo devido – afetam o direito concorrencial de forma negativa, promovendo a 

desigualdade entre os contribuintes, vez que prestigia, com verdadeiras vantagens, 

aquele que deixou de cumprir regularmente com a sua obrigação tributária. Além dos 
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benefícios obtidos com os critérios especiais de tributação disponibilizados a esta 

qualidade de contribuinte, depreende-se que, ao não cumprir com a obrigação 

tributária, conservou uma capacidade maior de investimento em seus negócios, 

percebendo-se, em razão disso, um evidente desequilíbrio concorrencial. 

Daí o interesse por investigar o disposto no art. 146-A do texto constitucional, 

acerca dos critérios especiais de tributação como forma de prevenir desequilíbrios 

da concorrência, com o fito de confirmar se há a efetivação dessa prevenção, 

resultando em uma atuação isonômica no direito concorrencial a partir dos critérios 

especiais de tributação. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar a influência que os critérios especiais de tributação previstos no art. 

146-A da Constituição Federal Brasileira exercem no direito concorrencial do país, 

destacando-se, na medida do possível, o contexto geral do direito concorrencial e os 

aspectos relevantes do Direito Tributário vigente no país, atentando-se, sempre, 

para a verificação da efetivação do princípio da igualdade no contexto a ser 

investigado. 

 

1.2.2 Objetivo Específico 

 

O Art. 146-A incluído no texto constitucional por meio da Emenda 

Constitucional nº 42/2003, diz respeito à pretensão do legislador em prevenir 

desequilíbrios concorrenciais através da oportunidade de criação de critérios 

especiais de tributação.  

Pretende-se, ao final, demonstrar que, embora sejam nobres as razões que 

motivaram a ocorrência do diploma legal destacado, o resultado obtido não se 

harmoniza com a intenção do legislador, tornando-se, via de conseqüência, mais 

propícia a promover o desequilíbrio concorrencial do que preveni-lo. 
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2 O TRIBUTO ENQUANTO FONTE DE FINANCIAMENTO DO ESTADO 

 

O Estado, para alguns estudiosos, a exemplo de Faro e Rocha (2012), admite 

em sua definição a idéia de ser uma evolução da sociedade, correspondendo o seu 

surgimento exatamente com a necessidade de criação de uma estrutura capaz de 

intervir nas relações humanas com o fim de promover a ordem onde o império do 

caos já se tornava uma realidade. 

Embora não seja objeto do presente estudo investigar minuciosamente a 

teoria do Estado em si, essa noção sucinta se mostra oportuna enquanto ponto de 

partida para o conteúdo que se apresentará a seguir, pois ele, em breve síntese, 

versará sobre a base de sustentação dessa estrutura denominada Estado, criada e 

organizada em prol do bem comum e em benefício de toda a sociedade, ou seja, a 

obrigação tributária sob a perspectiva da sua influência ao equilíbrio concorrencial 

em razão da Política Tributária Nacional. 

Reconhece-se como papel do Estado a função de regular as relações sociais, 

intervindo-lhe quando necessário e organizando-a a partir da noção de direitos e 

deveres inerentes aos destinatários dessa relação contratual cuja adesão é implícita 

a todo indivíduo a ela vinculada. 

Falar em vinculação não imprime uma idéia absoluta sobre a forma de 

estabelecimento do movimento contratualista, pois não se pode perder de vista que 

a sujeição do homem natural, para uma corrente de investigadores, assume também 

um viés de adesão espontânea motivada pela conveniência coletiva de fazê-lo, pois 

outra opção inviabilizaria a paz social pretendida pelos participantes e 

consequentemente fazendo persistir o comportamento conflituoso inerente ao 

estado natural. A esse respeito ensina Dallari (2001, p. 13)1: 

 
(...) o estado de natureza é uma permanente ameaça que pesa sobre 
a sociedade e que pode irromper sempre que a paixão silenciar a 
razão ou a autoridade fracassar. Hobbes acentua a gravidade do 
perigo afirmando sua crença em que os homens, no estado de 
natureza, são egoístas, luxuriosos, inclinados a agredir os outros e 
insaciáveis, condenando-se, por isso mesmo, a uma vida solitária, 
pobre, repulsiva, animalesca e breve. Isso é o que acarreta, segundo 
sua expressão clássica, a permanente “guerra de todos contra 
todos”. O mecanismo dessa guerra tem como ponto de partida a 
igualdade natural de todos os homens. Justamente por serem, em 

                                                        
1 DALLARI, Dalmo de Abreu, 1931 – Elementos de teoria geral do Estado / Dalmo de Abreu 
Dallari. – 22. Ed. atual.  – São Paulo: Saraiva, 2001. 
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princípio, igualmente dotados, cada um vive constantemente 
temeroso de que outro venha tomar-lhe os bens ou causar-lhe algum 
mal, pois todos são capazes disso. 

 

Portanto, o homem, em seu estado de natureza, não possuía a capacidade de 

conviver uns com os outros sem que isso representasse uma ameaça constante, 

afinal, todos detinham o poder e o exercitava livremente na medida de suas forças 

individuais. 

Disso resultou o Estado, substituindo a expressão individual do exercício de 

poder e assumindo para si, em favor da coletividade, o papel de força dominante, ou 

seja, a liberdade natural cedeu lugar à liberdade civil.  

Para tornar possível o controle estatal sobre as vontades e sobre o 

comportamento humano, fez-se necessário a vinculação do indivíduo em relação ao 

Estado e a tudo o que ele representava, tendo origem, em síntese, o que se 

convencionou chamar de Contrato Social. 

 Inevitavelmente, essa vinculação não poderia se restringir à geração 

contemporânea ao seu estabelecimento, sendo imprescindível que alcançasse as 

gerações futuras como forma de se perpetuar o controle que surgia, afastando-se 

definitivamente, ao menos em tese, o risco de ressurgimento daquele estado de 

ameaça constante existente até então. 

Por essa razão é que o alcance dessa vinculação se lançou para além 

daquela geração, impondo-se a todas as gerações futuras. 

Ao contrário do que o senso comum permite inferir quando se fala em 

vinculação, possivelmente suscitando a impressão de que as gerações futuras 

tiveram suprimida a oportunidade de expressarem a sua vontade de aceitar ou não a 

vinculação, entendida esta como uma sujeição às normas de conduta humana, Hans 

Kelsen2 (1998, p. 4), em sua obra intitulada “Teoria Pura do Direito”, assevera que 

ela decorre na verdade de “atos de vontade”: 

 
Com o termo “norma” se quer significar que algo deve ser ou acontecer, 
especialmente que um homem se deve conduzir de determinada maneira. 

É este o sentido que possuem determinados atos humanos que 
intencionalmente se dirigem à conduta de outrem. Dizemos que se dirigem 
intencionalmente à conduta de outrem não só quando, em conformidade 
com o seu sentido, prescrevem (comandam) essa conduta, mas também 
quando a permitem e, especialmente, quando conferem o poder de a 
realizar, isto é, quando a outrem é atribuído um determinado poder, 

                                                        
2 KELSEN, Hans, 1881-1973. Teoria pura do direito / Hans Kelsen; [tradução João Baptista 
Machado – Livro digital]. 6ª Ed. – São Paulo: Martins Fontes, 1998. – (Ensino Superior). 
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especialmente o poder de ele próprio estabelecer normas. Tais atos são – 
entendidos neste sentido – atos de vontade.  

 

Então, ao sujeitar-se às normas de conduta humana o indivíduo na verdade o 

faz como expressão de um ato de vontade e não apenas como sujeição decorrente 

da vinculação que lhe é atribuída desde o nascimento. 

Superadas as considerações iniciais, impõe-se observar que a atuação do 

ente estatal implica a necessidade de recursos financeiros para manter a sua 

estrutura de poder. 

Todavia, por razões óbvias, exercer atividade econômico-produtiva com o 

intento de auferir lucro não é algo que integre o rol de matérias de interesse do 

Estado. A abstenção em participar do exercício de atividade econômico-produtiva, 

salvo em casos específicos, se justifica pelo fato de que não haveria sentido em o 

Estado concorrer com a iniciativa privada. 

Eis que a fonte de financiamento do Estado se consubstancia por meio da 

arrecadação fiscal, isto é, a cobrança de tributos, o que se tornou a principal fonte de 

recursos financeiros que mantém a estrutura de poder necessária ao funcionamento 

do Estado. 

Por sua vez, a obrigação de pagar tributos ao Estado corresponde a uma 

conduta humana cujo exercício é compulsório, mas que apesar disso pode ser 

percebida a partir da perspectiva do ato de vontade sugerido por Kelsen (1998) 

como se viu. 

 

 
2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS 
      TRIBUTOS  

 

O tributo esteve presente em praticamente toda a história da humanidade, se 

não em toda ela até onde se pode imaginar. Sua existência, de acordo com as lições 

de Hack (2015, p. 22) sempre foi associada a uma relação de dominação de uma 

classe social sobre a outra: 

 
[...] por vários séculos, os tributos eram pagos apenas por aqueles 
que estavam em situação de subserviência. Os povos dominadores 
viviam da exploração dos povos dominados, detendo o comércio com 
eles e a cobrança dos tributos sobre suas atividades. 
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Essa motivação para a exigência de tributos, a relação de dominação, se 

perpetuou, projetando-se desde a Antiguidade para o presente e, muito 

provavelmente persistirá enquanto houver atividade humana no planeta. 

Apenas em alguns países são capazes de se conduzir sem que o tributo lhe 

seja a principal fonte de recursos: 

 
Atualmente, a maioria dos países tem o tributo como principal fonte 
de receita. Excetuam-se a essa regra alguns países que têm grandes 
riquezas naturais e pequena população e território – os quais podem 
se sustentar pela exploração e venda dessas riquezas. Esse é o 
caso, por exemplo, de alguns países do Oriente Médio, que extraem 
grandes quantidades de petróleo e podem se sustentar da 
exploração desse produto. (HACK, 2015, p. 22) 

 

Resta saber se essa capacidade de existência pautada na exploração de 

riquezas naturais não sofrerá o colapso da escassez desses recursos e, em isso 

ocorrendo, se esses países, a exemplo de outros onde as riquezas naturais não são 

abundantes ou onde há ausência de competência para administrá-las, não estão 

fadados a seguirem o modelo de Estado em que o tributo seja a principal fonte de 

receita. 

Por causa da experiência que se tem com a relação tributária, pode-se 

deduzir que a expressão superficial do que seja o tributo, ou ao menos o que ele 

representa, não seja tarefa que exija grande esforço mental. 

Certo que não se está falando de conhecimento técnico, mas, como dito, 

apenas de uma definição pautada no conhecimento empírico, limitado ao senso 

comum, entendido este como aquele conceito ou aquela noção normalmente 

carregada de críticas imperiosamente negativas, que, observada com maior atenção, 

permite concluir que tenha mais contorno de expressão do inconformismo com a 

arrecadação fiscal e com a ineficiência da gestão dos recursos dela proveniente do 

que de reconhecimento do conceito de tributo propriamente dito. 

Normalmente a ideia que se tem de tributo é que ele representa uma 

obrigação de pagar ao Estado uma parcela da renda auferida pelo contribuinte. 

Em uma importante contribuição para o acervo literário brasileiro e tanto 

quanto para o estudo do Direito, Graciliano Ramos retrata em sua primorosa obra 
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intitulada Vidas Secas3 (1938), através do personagem Fabiano, como é vista a 

obrigação tributária na ótica de alguém pertencente à classe menos abastada: 

 
Num dia de apuro [Fabiano] recorrera ao porco magro que não 
queria engordar no chiqueiro e estava reservado às despesas do 
Natal: matara-o antes de tempo e fora vendê-lo na cidade. Mas o 
cobrador da prefeitura chegara com o recibo e atrapalhara-o. 
Fabiano fingira-se desentendido: não compreendia nada, era bruto. 
Como o outro lhe explicasse que, para vender o porco, devia pagar 
imposto, tentara convencê-lo de que ali não havia porco, havia 
quartos de porco, pedaços de carne. O agente se aborrecera, 
insultara-o, e Fabiano se encolhera. Bem. Bem. Deus o livrasse de 
história com o governo. Julgava que podia dispor dos seus troços. 
Não entendia de imposto. 

– Um bruto, está percebendo? 

Supunha que o cevado era dele. Agora se a prefeitura tinha uma 
parte, estava acabado. Pois ia voltar para casa e comer a carne. 
Podia comer a carne? Podia ou não podia? O funcionário batera o pé 
agastado e Fabiano se desculpara, o chapéu de couro na mão, o 

espinhaço curvo: – Quem foi que disse que eu queria brigar? O 

melhor é a gente acabar com isso. 
Despedira-se, metera a carne no saco e fora vendê-lo noutra rua, 
escondido. Mas, atracado pelo cobrador, gemera no imposto e na 
multa. Daquele dia em diante não criara mais porcos. Era perigoso 
criá-los. (RAMOS, p. 44) 

 

Confirma-se no excerto extraído da obra de Graciliano Ramos aquela relação 

de dominância que permeia a exigência de impostos. Do texto também se extrai a 

eficiência do Estado em prevenir a sonegação quando o contribuinte não possui 

grande expressão econômica, o que demonstra que a capacidade contributiva deve 

ser repensada quando o que se discute é o equilíbrio e a igualdade entre os 

participantes da relação tributária. 

Estudos sobre o tema, a exemplo do que leciona Bordin4 (2002, apud 

Grzybovski e Hahn, 2006, p. 846), dão conta de que no Brasil o surgimento dos 

tributos remonta o início do processo de colonização: 

 

                                                        

3 A obra Vias Secas, de autoria de Graciliano Ramos, escrita entre os anos de 1937 e 1938, 

retrata a precariedade da vida do vaqueiro nordestino e sua família, bem como relata as 

diversas formas de exploração a que são submetidas as personagens pelas diferentes 

formas de poder representativas do meio em que em que vivem. 

4 BORDIN, L. C. V. A origem dos tributos. Estudos Econômico-Fiscais. Governo do Estado 

do Rio Grande do Sul, Secretaria da Fazenda, Departamento da Receita Pública Estadual, 

Divisão de Estudos Econômico-Tributários, ano 8, n. 9, nov. 2002. 
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No Brasil, a história dos tributos tem início em 1500, quando os 
portugueses aqui chegaram e se apossaram das terras e de todas as 
riquezas que encontraram, transformando-as em monopólio do rei de 
Portugal. A primeira organização tributária surgiu com as capitanias 
hereditárias, em 1534, quando Portugal nomeou os primeiros 
funcionários tributários que tinham a seu encargo a arrecadação de 
impostos, tributos e foros devidos à Fazenda Real. Os donatários das 
capitanias eram obrigados a pagar ao rei de Portugal uma parte de 
tudo o que produziam: açúcar, fumo, aguardente etc. 

 

O cerne da obrigação tributária ainda é a relação de dominação entre 

diferentes classes sociais. 

Hodiernamente, o cenário de crise econômica em que se vê entranhado o 

país, e os constantes debates acerca dos equivocados critérios adotados para aferir 

quais seriam as reformas prioritárias para o enfrentamento da crise, aproxima ainda 

mais o contribuinte da possibilidade de expressar uma definição de tributo, 

expressão essa, repise-se, limitada à experiência oriunda da relação tributária, 

maculada pelo caráter compulsório do tributo e principalmente pela ausência de 

contrapartida do Estado no tocante à ausência ou à qualidade de serviços em prol 

da sociedade. 

Percebe-se, então, que a noção de tributo em muitos dos casos é confundida 

com a frustração do contribuinte perante a ineficiência do Estado em administrar o 

fruto da arrecadação fiscal. 

 

 

2.2 A VINCULAÇÃO DO CONTRIBUINTE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO  

         TRIBUTÁRIA 

 

Tecnicamente, conforme previsão expressa no art. 3º do Código Tributário 

Nacional5 vigente, assim o legislador definiu o tributo: 

 
Art. 3º. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 
ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de 
ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada. 

 
Nota-se que a própria lei expressa a sujeição do contribuinte em relação ao 

pagamento de tributo quando o identifica afirmando ser ele uma prestação 

pecuniária compulsória. 
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Aqui está o caráter vinculante do contribuinte na relação tributária: “tributo é 

prestação (...) compulsória”. Significa dizer que a obrigação de pagar tributo é 

impulsionada pelo cumprimento do comando normativo, independentemente da 

vontade do destinatário da lei. 

Sobre esse caráter compulsório do tributo ensina Hack (2015, p. 31): 

 
[...] quando incidir, o tributo sempre será obrigatório, não podendo a 
pessoa obrigada à prestação escolher pelo seu não pagamento. Não 
serão aceitas escusas como “não estou recebendo serviços públicos” 
ou “não estou satisfeito com a ideologia do atual governo”, ou ainda, 
“não concordo com a forma de realização dos gastos públicos”. [...] 
Dessa forma, havendo tributo, haverá obrigação de seu pagamento. 

 

Então, mesmo insatisfeito com a qualidade ou com a ausência da prestação 

de serviços públicos ofertados pelo ente estatal, ou ainda que a sua capacidade 

contributiva se mostre comprometida por algum motivo, persistirá a obrigação 

tributária do contribuinte. 

Imperioso não perder de vista a noção de que em todo o seu processo 

evolutivo, o tributo também sempre esteve associado à questão da liberdade 

humana, fruto das garantias que lhe eram e são prestadas pelo poder dominante 

qualquer que fosse a estrutura de poder existente. 

Novamente, merece atenção a reflexão a respeito desse caráter vinculante de 

que se reveste a obrigação tributária quando se pensa na propagação dos seus 

efeitos às gerações que não tiveram oportunidade de externar o seu desejo de 

participação nessa relação entre o indivíduo e o Estado.  

Para Kelsen (1998, p. 6) a norma de conduta, que corresponde ao “dever-

ser”, é válida e obrigatória mesmo em relação a um terceiro desinteressado ou cuja 

vontade deixou de existir: 

 
A circunstância de o “dever-ser” constituir também o sentido objetivo 
do ato exprime que a conduta a que o ato intencionalmente se dirige 
é considerada como obrigatória (devida), não apenas do ponto de 
vista do indivíduo que põe o ato, mas também do ponto de vista de 
um terceiro desinteressado – e isso muito embora o querer, cujo 
sentido subjetivo é o dever-ser, tenha deixado faticamente de existir 
uma vez que, com a vontade, não desaparece também o sentido, o 
dever-ser; uma vez que o dever-ser “vale” mesmo depois de a 
vontade ter cessado, sim, uma vez que ele vale ainda que o indivíduo 
cuja conduta, de acordo com o sentido subjetivo do ato de vontade, é 
obrigatória (devida) nada saiba desse ato e do seu sentido, desde 

                                                                                                                                                                             
5 Lei nº 5.172 de 25 de Outubro de 1966. – Código Tributário Nacional. 
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que tal indivíduo é havido como tendo o dever ou o direito de se 
conduzir de conformidade com aquele dever-ser. Então, e só então, 
o dever-ser, como deve-ser “objetivo”, é uma “norma válida” 
(“vigente”), vinculando os destinatários. 

 

Assim, a partir do momento em que o ato de vontade, ou dever-ser subjetivo, 

dá origem ao comando normativo, ou dever-ser objetivo, terá ele efeito erga omnes, 

isto é, o seu alcance terá a extensão de todos os destinatários da norma.  

A eficácia desse comando normativo que surgiu dependerá do pleno 

cumprimento das formalidades do processo legislativo para que o conteúdo da 

norma assuma o caráter vinculante, estendendo-se a sua aplicação a todos os 

destinatários da norma.  

Infere-se, nesse caso, que o comando normativo atribui competência para 

que um poder específico possa exigir uma determinada conduta, assim o dizendo 

Kelsen (1998, p. 6): 

 
E sempre este o caso quando ao ato de vontade, cujo sentido 
subjetivo é um dever-ser, é emprestado esse sentido objetivo por 
uma norma, quando uma norma, que por isso vale como norma 
“superior”, atribui a alguém competência (ou poder) para esse ato. 

 
No contexto da obrigação tributária o contribuinte conferiu poderes ao Poder 

Legislativo para editar normas tributárias e este, consequentemente, criou normas 

que autorizam a União e os entes federados, cada um nos limites de sua 

competência, a exigir o pagamento de tributos.  

A maior expressão da vinculação do contribuinte na sua relação tributária com 

Estado é, sem sombra de dúvidas, aquela que decorre da lei. 

Desse modo, a exigência do pagamento de tributos deve ser considerada a 

expressão de vontade do próprio contribuinte, vez que dele emanou o poder para 

que o seu representante no Parlamento instituísse a obrigação tributária e a forma 

de sua realização. 

 

 

2.3 O CARÁTER FISCAL E EXTRAFISCAL DOS TRIBUTOS  

 

Exigir tributos é uma necessidade do Estado, pois daí advém os recursos 

financeiros para a manutenção da estrutura estatal como estudado anteriormente. 



 

21 

Igualmente estudado, essa exigência se lança a todos os destinatários da 

norma tributária, respeitando-se os limites e critérios retromencionados. 

Com a exigência de tributos, todavia, passam a existir impactos para a 

sociedade. Sobre isso Kalil (2016, p. 69) informa: 

 
Percebe-se que, além da perspectiva estrutural e arrecadatória, as 
normas tributárias produzem impactos na realidade na qual estão 
inseridas. Elas podem influenciar os agentes econômicos a 
praticarem, ou até mesmo, se absterem de certas condutas, de 
acordo com os interesses do Estado. A essa feição dos tributos 
costuma-se atribuir o nome de extrafiscalidade [...] 

 

Infere-se então, que a extrafiscalidade significa a oportunidade que o Estado 

tem de atuar no contexto tributário com medidas que representam formas de 

intervenção no domínio econômico: 

 
A tributação extrafiscal realiza a intervenção indireta do Estado no 
domínio econômico, com base no art. 174 da Constituição Federal, 
que permite ao Estado exercer o papel de agente normativo e 
regulador da atividade econômica, para desempenhar funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica. Ao 
atuar dessa forma, o Estado condiciona, externamente, a atividade 
econômica privada sem assumir posição de agente econômico. 
(KALIL, 2016, p. 70-71) 

 

A própria Constituição autoriza que o Estado intervenha no domínio 

econômico empregando para tal as medidas de cunho tributário. 

Essa intervenção deve atender a uma finalidade específica, correspondendo 

ao que Kalil (2016) mencionou ser definido por extrafiscalidade. 

Todos os tributos, na sua espécie, assumem tanto o caráter fiscal como o 

caráter extrafiscal, ou ambas.  

Esse caráter referido acima tem a ver com a finalidade pretendida por aquele 

que arrecada o tributo, podendo ser este de natureza eminentemente fiscal ou 

primordialmente extrafiscal. 

Significa dizer que em relação aos tributos de natureza extrafiscal o caráter 

fiscal, ou seja, o fim arrecadatório, também se faz presente, mas a essência do 

tributo será a extrafiscalidade.  

Da finalidade fiscal do tributo o que se destaca é o aspecto meramente 

arrecadatório, razão pela qual se atribui o conceito de Estado Fiscal àquele “cuja 



 

22 

principal fonte de financiamento reside na tributação das relações econômicas 

privadas”, segundo se extrai dos ensinamentos de Kalil (2016, p. 68). 

Assim, falar de tributo cuja natureza é essencialmente fiscal significa pensar 

em todas as modalidades de tributo que atendem ao fim de apurar recursos 

financeiros para o financiamento da estrutura estatal, atividade esta que 

inevitavelmente se subordina ao princípio da legalidade e todos os outros meios de 

limitação do poder de tributar. 

Por outro lado, a natureza extrafiscal tem a sua importância relacionada à 

possibilidade de utilização do tributo como meio para a indução de determinado 

comportamento do contribuinte, atingindo objetivo para além do caráter fiscal 

conforme explanação do Professor Doutor Humberto Bergmann Ávila (2005, p. 82-

83): 

(...) em se tratando de tributação, a finalidade, em geral, é a 
finalidade fiscal, ou seja, a obtenção de recursos financeiros para 
cobrir as despesas gerais do Estado. Deve-se, no entanto, observar 
que a tributação também pode ter finalidade extrafiscal, ou seja, não 
almejando, prioritariamente, prover o Estado dos meios financeiros 
adequados a seu custeio, mas visando a promover outros fins 
estabelecidos pela Constituição, como políticas econômicas ou 
sociais. 

 

De igual forma se expressa Kalil (2016, p. 69) a respeito do tema:  

 
Percebe-se que, além da perspectiva estrutural e arrecadatória, as 
normas tributárias produzem impactos na realidade na qual estão 
inseridas. Elas podem influenciar os agentes econômicos a 
praticarem, ou até mesmo, se absterem de certas condutas, de 
acordo com os interesses do Estado. A essa feição dos tributos 
costuma-se atribuir o nome de extrafiscalidade (...) 

 

Oportuno dizer, contudo, que de um modo geral, a todos os tributos são 

atribuídos tanto a natureza fiscal quanto a natureza extrafiscal, sobressaindo-se uma 

delas conforme o caso. 

Ávila (2005, p. 83) chama a atenção para a influência que a extrafiscalidade 

ela pode exercer sobre o princípio da igualdade inerente à obrigação tributária, nos 

termos a seguir: 

 
Como fins diversos levam a critérios diversos de diferenciação, a 
capacidade contributiva, que é critério de comparação da igualdade 
para os tributos com finalidade fiscal, não tem esse mesmo caráter 
em relação aos tributos com finalidade extrafiscal, razão pela qual 
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cabe questionar a relação entre neutralidade tributária e 
extrafiscalidade. 

 
Percebe-se a preocupação que passa a existir em relação aos tributos de 

natureza eminentemente extrafiscal, pois que deles podem surgir interferência na 

efetivação do princípio da igualdade como se estudará em tópico posterior. 
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3 LIMITAÇÕES AO PODER DE TRIBUTAR 

 
 

Prescreve o comando normativo constitucional, precisamente o art. 5º, II da 

Constituição Federal de 1988, cujo excerto, destacou Brogini (2013, p. 16): “ninguém 

será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”. 

Assenta-se na lei a mais importante expressão da limitação ao poder de 

tributar, pois é dela que emana a segurança jurídica necessária à relação do Estado 

com o particular. 

O poder de exigir o pagamento de tributos, que é inerente ao Estado, não 

pode ser exercido com absoluta liberdade.  

Justifica a afirmação o fato de que, historicamente, a experiência permite 

constatar que o produto da arrecadação fiscal jamais se mostrou suficiente aos olhos 

de quem administra esses recursos. Isso porque quanto mais se arrecada, tanto 

mais se gasta. E aí, a ausência de limitação desse poder consequentemente 

representaria motivação para uma total abstenção de uma gestão responsável 

desses recursos provenientes do recolhimento de tributos. 

Segundo Carrazza6 (1986, citado por CORREIA, 2010, p. 74): 

 
As pessoas políticas, enquanto tributam, não podem agir de maneira 
arbitrária, sem obstáculo algum, diante dos contribuintes. Nas 
relações com eles, submetem-se a um rígido regime jurídico. Assim,  
― regem suas condutas de acordo com as regras que veiculam os 
direitos fundamentais e que colimam, também, limitar o exercício da 

competência tributária, subordinando-o à ordem jurídica. 
 

A limitação ao poder de tributar prevista pelo ordenamento jurídico atua como 

uma espécie de freio para prevenir arbitrariedades do Estado na relação tributária e 

assim garantir a segurança jurídica na relação tributária. 

Limitadores do poder de tributar, é o que são as previsões expressas no 

ordenamento jurídico vigente e também os conteúdos principiológicos que, ao seu 

turno, ou constituem, ou influenciam as normas do Direito brasileiro, sobretudo, 

fixando os critérios de poder e também a sua limitação. 

Ricardo Lopes Torres (apud H. TÔRRES, 2005, p. 472-473)7 ensina que: 

                                                        
6 CARRAZZA, Roque Antonio. Princípios constitucionais tributários e competência tributária. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 140. 
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O poder tributário autolimita-se também pelo sistema tributário 
nacional, isto é, pelo sistema de imposições que tem como rationale 
a incidência sobre os fatos econômicos. Embora do ponto de vista 
topográfico o sistema constitucional tributário brasileiro se apresente 
como sistema de partilha de competência no plano do federalismo 
fiscal, é claro que dele pode ser extraída a leitura que considera a 
sua racionalidade econômica e a sua sistematização segundo os 
grandes campos de criação de riqueza (impostos sobre o comércio 
exterior, a circulação de mercadorias e serviços, o patrimônio e a 
renda etc.). Até mesmo a complementação do sistema tributário 
nacional pela legislação infraconstitucional por meio da fixação de 
alíquotas e bases de cálculo constitui etapa de afirmação do poder 
de tributar. 

 
De fato é possível falar em autolimitação através do sistema tributário 

nacional uma vez que ele é regido tanto pela legislação de hierarquia maior como 

pelas normas infraconstitucionais. 

É possível notar que apesar da previsão legal da limitação ao poder de 

tributar como forma de coibir arbitrariedades e estabelecer uma forma equilibrada de 

relação tributária, existem deficiências no Sistema Tributário Nacional contra as 

quais se pronuncia Torres (apud H. TÔRRES, 2005, p. 472-473), criticam as 

deficiências presentes nos sistemas tributários de diversos países, inclusive o Brasil, 

o que o faz com a seguinte afirmação: 

 
O Estado Democrático Fiscal, surgido da crise do Estado Social da 
década de 1970, ainda não encontrou a plena racionalidade jurídica 
e econômica do seu sistema tributário, o que prejudica sensivelmente 
a liberdade individual. O Brasil tem vivido, desde a proclamação da 
Constituição Federal de 1988, o drama de sua reforma, na busca da 
tributação moderna e coerente. A Alemanha tem feito sucessivas 
reformas tributárias e o seu sistema ainda apresenta grande défict de 
racionalidade, com prejuízo evidente para a liberdade. Nos Estados 
Unidos, a reforma do presidente Reagan, de 1986, proclamada como 
a reforma do século, vem sendo contestada desde então. Os 
economistas e os juristas ainda estão à procura de novos modelos 
tributários, adaptados à realidade da informática e da globalização, 
mas afinados com a cidadania fiscal. 

 
Como se vê, a crítica está no sentido de que o Direito Tributário brasileiro não 

alcançou o grau de modernização adequado e por isso a liberdade individual na 

relação tributária está sempre sujeita a prejuízos que possam decorrer do sistema de 

tributação. Igual cenário também se faz presente em outros países. 

                                                                                                                                                                             
7 Direito e poder: nas instituições e nos valores do público e do privado contemporâneos / 
Heleno Taveira Tôrres, (coordenador). – Barueri, SP: Manoele, 2005. 
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Em relação ao Brasil, a crítica relativa à modernização do sistema tributário 

tem a ver ainda com o processo criativo do Código Tributário Nacional (CTN), ao que 

se denominou sistema reducionista, cujo sentido se associa ao fato de o processo 

criativo do CTN se tenha desenvolvido desprezando-se a importante contribuição 

que outras ciências poderiam lhe proporcionar, como por exemplo, a Sociologia.  

A respeito do reducionismo Follini (2014, p. 24-25) explana: 

 
O imperativo reducionista prescreveu a redução do Direito Tributário 
a norma positiva, uma proposição sobrejacente a uma estrutura 
proposicional sempre idêntica, em qualquer espaço-tempo. (...) Essa 
forma de proceder enraíza-se no pensamento científico simplificador. 
(...) O resultado desse esforço simplificador foi a incompreensão do 
todo no qual o Direito Tributário está imerso e das permanentes 
alterações de sentido que as  interações entre o sistema e seu meio 
provocam.  Não se conhece o sentido e o significado das múltiplas 
manifestações do Direito Tributário na vida econômico-sócio-
ambiental, em outputs, e desse entorno nas normas tributárias, como 
inputs. Não se sabe nada para além da norma posta. Fica 
inviabilizado o conhecimento daquilo que, de fora, condiciona o 
Direito Tributário e, tampouco, dos condicionamentos que o Direito 
Tributário devolve a seu entorno, e das significações que apenas 
emergem nessas interações. 

 

Confirma-se, que o Direito Tributário brasileiro carece de modernização para 

fazer frente a todas as nuances que pertine às diferenças entre os contribuintes. 

O resultado disso é que depois de muito tempo de desenvolvimento do 

processo criativo, a norma tributária implementada não apresentava sintonia com o 

momento em que passou a viger conforme se depreende dos ensinamentos de 

James José Marins de Souza (2016, p. 34-47) em seu texto intitulado “O CTN é um 

senhor senil: o CTN e a teoria reducionista do Direito Tributário não acompanharam 

o curso do tempo”. 

Um descompasso. Esta é característica que melhor resume o conteúdo da 

norma tributária alcançado sem a participação de outras áreas do conhecimento e o 

ambiente de sua aplicação, 

Por isso que se acredita que a multidisciplinaridade seria a resposta 

adequada para que o CTN melhor se harmonizasse com a realidade do momento 

em que teve início a sua vigência, sendo essa a correspondência que se tem com 

respeito à crítica reducionista. 
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3.1 PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA IGUALDADE, NORTEADORES DA  

      RELAÇÃO TRIBUTÁRIA  

 

Diferentemente do que ocorria no passado, os princípios, que antes 

assumiam o papel de basicamente orientar a interpretação hermenêutica, com a 

modernização do Direito, eles foram alçados à condição de norma jurídica, conforme 

explicam Barroso e Barcellos (2003, p. 32-33): 

 
Na trajetória que os conduziu ao centro do sistema, os princípios 
tiveram de conquistar o status de norma jurídica, superando a crença 

de que teriam uma dimensão puramente axiológica, ética, sem 
eficácia jurídica ou aplicabilidade direta e imediata. A dogmática 
moderna avaliza o entendimento de que as normas em geral, e as 
normas constitucionais em particular, enquadram-se em duas 
grandes categorias diversas: os princípios e as regras.  

  

O conteúdo principilógico, portanto, desde certo tempo, deixou de ser mero 

coadjuvante na aplicação do direito, limitado à servir de um norte à interpretação da 

norma jurídica, passando ele mesmo a assumir aspecto de conteúdo normativo.  

Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, citado por CORDEIRO, 2009) define 

princípios: 

 
Princípio [...] 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 a sua exata compreensão e inteligência exatamente por definir 
a lógica e a racionalidade do sistema 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 de sistema jurídico positivo. 

 

Notadamente, um dos princípios de maior importância que regem o Direito 

Tributário é o da isonomia na relação que envolve os contribuintes e o Fisco. 

Nesse passo, torna-se indispensável reconhecer-se que para alcançar a 

efetivação desse princípio deve o Estado perceber que existem diferentes tipos de 

contribuintes, cada um com capacidade contributiva diversa do outro por inúmeras 

razões. 

Na verdade nenhum indivíduo pode ser reputado igual a outro, sendo essa 

uma explicação que as ciências humanas – a Psicologia, por exemplo – se lançam a 

investigar com maior afinco. 
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Muitas são as diferenças a considerar quando se pretende comprar um grupo 

de indivíduos, mas para o presente estudo o que importa é capacidade contributiva 

maior ou menor de um e outro contribuinte. 

Observar essas diferenças representa um meio necessário para se alcançar a 

efetivação do princípio da igualdade no Direito Tributário nacional, princípio este de 

extrema importância quando o que está em debate é a conservação do equilíbrio 

concorrencial em conformidade com as diferenças próprias dos contribuintes 

envolvidos em uma mesma relação tributária. 

Lorga e Opuszka (2014, p. 458), aplicando os ensinamentos de Canotilho8, 

orientam: 

 
Não se pode olvidar que os princípios constitucionais que regem o 
direito tributário brasileiro são pilares da ordem tributária e o Estado 
tem o dever de aplicá-los e efetivá-los, pois nos ensinamentos de 
Canotilho, transgredir um princípio é transgredir o próprio 
ordenamento jurídico no qual esse se insere. Canotilho 
(CANOTILHO, 1999, apud LORGA E OPUSZKA, 2014, p. 458) 

 

De fato este deveria ser o entendimento a ser considerado pelos aplicadores 

do Direito: a relevância que têm os princípios constitucionais em matéria tributária. 

Sem desprezar a importância de outras categorias de princípios, em matéria 

tributária está se falando de princípios com carga constitucional, pois assim fazendo, 

imagina-se que com eles a atenção se volte para a para a garantia do cumprimento 

de direitos fundamentais, protegidos pelo ordenamento jurídico maior da nação. 

É, talvez, justamente para possibilitar a efetivação do direito de igualdade na 

relação tributária que o legislador criou mecanismos lícitos, que permitem a atuação 

da estrutura estatal na adoção de medidas capazes de ajustar as oportunidades 

entre os contribuintes. 

Tais medidas dizem respeito à orientação que carregam em si os princípios 

norteadores do Direito Tributário brasileiro, dentre os quais, destacar-se-ão a seguir: 

o princípio da legalidade, o princípio da igualdade e o princípio da capacidade 

contributiva. 

 

 

                                                        
8 CANOTILHO, J. Direito Constitucional e Teoria da Constituição (3ª Ed.). Coimbra: 

Almedina, 1999. 
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3.1.1 Princípio da legalidade 

 

Em uma importante contribuição para o estudo sobre o conteúdo do Direito 

Tributário, Correia (2010), para quem o princípio da legalidade, sinteticamente, tem a 

ver com o fato de que toda a atividade do Estado deve ser pautada pela prescrição 

legal, comenta o fundamento desse princípio em sua gênese: 

 
A defesa do princípio da igualdade buscava o tratamento igualitário 
em relação a todas as classes sociais, a submissão de todos à lei, de 
modo a evitar discriminação social e eliminar uma série histórica de 
privilégios na realiza e da nobreza. Razão pela qual se buscava a 
criação de um único ordenamento que assegurasse a igualdade de 
todos aos olhos da lei, de modo a se aplicar a todos os grupos 
sociais, não admitindo o estabelecimento de prerrogativas para 
determinadas classes em prejuízo de outras, surgindo, daí, o 
conceito de Estado de Direito e a figura da Constituição que passava 
a limitar os poderes do governante. 

 

Verifica-se, portanto, que o princípio da legalidade é um importante limitador 

ao poder de ação do Estado, limitação esta que também alcança a relação tributária 

determinando-se direito e deveres para Estado e contribuinte. 

 
Art. 150 – Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios: I – exigir ou aumentar tributo sem lei que o 
estabeleça [...] (Constituição Federal de 19889) 

 

Destaque-se que a limitação legal em que se afigura o princípio da legalidade 

abrange todo o sistema tributário, ou seja, o Estado somente poderá criar ou 

modificar tributos se amparado em expressa previsão legal que o autorize.  

De acordo com Correia (2010, p. 78): 

 
O princípio da legalidade [...] garante que nenhum tributo será 
estabelecido, nem aumentado ou extinto, a não ser em virtude de 
Lei. Assim reza o Art. 150 da Constituição Federal, inciso I, que este 
determinado princípio é responsável pela limitação do poder de 
tributar, em razão da segurança jurídica dos contribuintes e da 
justiça. Não se pode conceber que a administração pública tivesse 
total liberdade na instituição e aumentos de tributos sem nenhuma 
garantia que protegesse o contribuinte. 

 

                                                        
9 Constituição Federal. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 22/09/2017. 
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Por essa razão, no Direito Tributário, o princípio da legalidade deve ser 

considerado de elevada importância para o contribuinte vez que impõe ao Estado 

um certo limite à condução da atividade arrecadatória, seja ela em relação à 

natureza fiscal ou extra fiscal. 

Pode-se afirmar que o sentido do princípio da legalidade em matéria tributária 

tem exatamente a mesma conotação que se observa do mesmo princípio quando a 

sua análise se faz no âmbito do Direito Administrativo. 

Note-se que neste caso, o princípio da legalidade é percebido, entre outras 

possibilidades, a partir da comparação que se costuma fazer entre as figuras da 

Administração Pública e do particular. 

Em relação ao particular, o princípio da legalidade se fundamenta na idéia 

relativa de que é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe. 

Já, à Administração Pública o sentido passa a ser a noção de que é proibido 

fazer aquilo que a lei não permita expressamente, ou seja, verifica-se, nesse 

contexto, que o administrador público fica vinculado aos ditames legais, somente 

podendo agir nos limites que a lei estabeleça. 

Deste modo, para segurança do contribuinte, somente é permitida a criação, a 

majoração, a redução e até mesmo a extinção de tributos se a lei assim permitir, nos 

termos do art. 150 da CF/88, conforme já se estudou acima. 

É, pois, a lei que regulará toda a matéria tributária, inexistindo a oportunidade 

discricionária para que o Estado aja livremente, conforme a sua conveniência, para 

impor ao contribuinte regras tributárias diferenciadas, salvo no caso de exceção 

como afirma Faria (2014, p. 4): 

 
A regra A regra comporta uma exceção: de acordo com o disposto no 
§ 1º do art. 153 da Constituição Federal, é facultado ao Poder 
Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, 
alterar as alíquotas dos impostos de importação, exportação, 
produtos industrializados e operações de crédito. 

 

Falar-se em absolutismo na aplicação do princípio da legalidade, portanto, 

não é possível. Com isso a segurança jurídica ficará sempre adstrita às 

circunstâncias da relação tributária.  

Todavia, ao menos se pode falar em alguma proteção ao direito do 

contribuinte. 
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Imagine, por exemplo, que em um momento de crise econômica, o Estado, 

sem respeitar o princípio da legalidade próprio do caso, promova a criação de 

tributos com a finalidade de impedir o esvaziamento dos cofres públicos. 

Tal medida, por contrariar o princípio da legalidade afigura-se inconstitucional 

e, portanto, implicará a nulidade do ato. Perceba que no caso em apreço, a medida 

assumiria um caráter confiscatório, o que é vedado por lei, assim como não poderia 

ser criado como forma de se constituir sanção a ato ilícito praticado pelo contribuinte. 

Assim, o princípio da legalidade, verificado que a sua aplicação impõe ao 

Estado os limites para a consecução da arrecadação tributária e ainda assume um 

viés de reserva leal estabelecendo quem pode legislar nesse campo, conclui-se que 

tal princípio é indispensável ao contexto, pois a sua observância garante não apenas 

a segurança jurídica necessária, mas também um equilíbrio na relação entre o 

Estado e o contribuinte, e de relativa proporcionalidade na relação entre os 

contribuintes de modo geral. 

No que se refere a esta proporcionalidade, configura-se importante tema para 

investigação em outro estudo. 

 

3.1.2 Princípio da igualdade 

 

Afigura-se a igualdade um dos direitos fundamentais que merece destaque 

entre todos aqueles que figuram no rol de garantias fundamentais de categoria 

constitucional dada a sua importância enquanto meio de prevenção de tratamento 

desigual entre todos, afastando-se, por conseqüência, a oportunidade para a prática 

de condutas de natureza discriminatórias em razão das diferenças inerentes a cada 

indivíduo. 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, não se admite tratamento que 

suscite a desigualdade entre os indivíduos, brasileiros ou não, nos termos da própria 

lei, conforme disposição contida no art. 5º, Capítulo I – Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos, do diploma legal maior10, in verbis: 

 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

                                                        
10 Constituição Federal de 1988. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em 11/08/2017. 
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no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade [...] 

 

Assim expressou-se o legislador constituinte a respeito da igualdade, 

circunstância que não se restringe aos brasileiros natos, mas também a estrangeiros 

que atendam os critérios dispostos no próprio diploma legal destacado. 

O princípio da igualdade tem a sua origem na necessidade de se criar 

mecanismos para romper com privilégios que até então era oferecida a uma parcela 

da sociedade. Se havia privilegio para alguns, por certo que outros eram 

prejudicados naquilo que lhes seria de direitos, pois a noção de privilégio não 

comporta outro raciocínio. 

Mas não se pode entender que a concessão de determinados benefícios na 

ordem tributária tenha o condão de interferir na efetivação do princípio da igualdade 

em relação ao mercado econômico. 

A criação de um sistema de tributação diferenciado, como é o caso do 

Simples Nacional, seria um exemplo claro de que nem sempre o sistema 

diferenciado de tributação representa privilégio de alguns em detrimento de outros. 

Algumas modalidades de benefícios, como esse referido acima, busca na 

verdade efetivar o princípio da igualdade justamente porque tenta corrigir as 

distorções que o sistema tributário possa provocar caso se ignore que nem todos os 

contribuintes possuem igual capacidade contributiva, pois o desprezo por esse 

reconhecimento da realidade, tratando a todos os participantes da economia com 

exata medida na relação tributária faz com que aquele que possui maior capacidade 

econômica sofra menos o impacto da obrigação tributária sobre o seu faturamento e 

por isso teria a seu favor uma condição de relativa vantagem ao competir com outros 

que detêm menor capacidade econômica. 

É exatamente esse desequilíbrio que se tenta prevenir por meio de medidas 

de intervenção no mercado econômico, sendo a relação tributária provavelmente a 

medida que melhor possa contribuir para isso. 

 

 

3.2 A CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA 
 

Sintetizando a idéia trazida por alguns estudos desenvolvidos nesse campo, 

falar de constituição econômica significa dizer que o texto constitucional dedicou 
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atenção também à questão da ordem econômica, exatamente o que se vê expresso 

no Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira do texto constitucional. 

Compreender o sentido de Constituição Econômica não se limita a isso.  

Para Faro e Rocha (2011, p. 1) tal compreensão exige observar: 

 
A Constituição Econômica corresponde ao sistema jurídico norteador 
da “ordem econômica”, consagrada em nível constitucional, sendo 
certo que a elaboração de um conceito jurídico de constituição 
econômica não pode ser levada a cabo sem que se tenha em conta a 
específica estrutura econômica em que aquela encontra as suas 
raízes e que pretende garantir e dirigir. 

 

Antecipando ao leitor a noção de que constituição econômica representa um 

conteúdo normativo com status constitucional, percebe-se, desde logo, que 

hierarquicamente se trata de diploma legal com significativa capacidade de sujeição 

dos destinatários da lei. 

De uma maneira mais direta, Vital Martins Moreira11 (1974, citado por FARO E 

ROCHA, 2011, p. 2) apresenta um conceito para constituição econômica: 

 

Constituição Econômica é conjunto de preceitos e instituições 
jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um 
determinado sistema econômico, instituem uma determinada forma 
de organização e funcionamento da economia e constituem, por isso 
mesmo, uma determinada ordem econômica, ou, de outro modo, 
aquelas normas ou instituições jurídicas que, dentro de um 
determinado sistema e forma econômicos, que garantem e (ou) 
instauram, realizam uma determinada ordem econômica concreta. 

 

Perceba-se que o texto destacado, por meio do qual se buscou conhecer uma 

definição para a constituição econômica, apresenta uma perspectiva no sentido de 

que a constituição econômica seja representativa de um sistema dedicado a 

organizar o funcionamento da ordem econômica. 

Essa ordem econômica, por sua vez, segundo Pavani e Vinha (2007, p. 3) é 

considerada uma ciência: 

 
Ordem econômica é a ciência com parâmetros constitucionais que 
encontra na justiça social a implementação do princípio da dignidade 
da pessoa humana e estuda fatos econômicos que pretendem 
impulsionar o desenvolvimento social, pois, diante dos princípios 
constitucionais econômicos, a economia visualiza, dentro das 

                                                        
11 MOREIRA, Vital Martins. Economia e Constituição, 1974, p. 41. 
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necessidades oriundas das manifestações dos indivíduos, qual será 
o melhor emprego de recursos da receita geral da sociedade. 

 

Seja ela então um conjunto de preceitos e instituições jurídicas ou uma 

ciência com parâmetros constitucionais, o que importa é que a partir dela, e do seu 

status constitucional, a ordem econômica para se desenvolver com critérios 

normativos que traçam objetivos harmônicos com os princípios constitucionais, 

primando pela gestão responsável das receitas tributárias. 

No que tange a ordem econômica, ela, de igual forma, carrega em seu 

sentido a noção de que ela se harmoniza com os princípios que regem o direito 

tributário, sobretudo o princípio da igualdade, vez que seu objetivo também é a 

dignidade da pessoa humana. 

Também a ordem econômica se rege por princípios constitucionais, conforme 

ensinam Fortes e Bassoli (2010, p. 235): 

 
O artigo 170, da Constituição Federal de 1988, enuncia como 
Princípios da Ordem Econômica (a) a soberania nacional, (b) a 
propriedade privada, (c) a função social da propriedade, (d) a livre 
concorrência, (e) a defesa do consumidor), (f) a defesa do meio 

ambiente, (g) a redução das desigualdades regionais e sociais, (h) a 
busca do pleno emprego, e (i) o tratamento favorecido pra as 
empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que 
tenham sua sede e administração no País, todos fundados na 
valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, com o 
objetivo principal de assegurar a todos uma existência digna. (grifos 
nosso) 

 

Conforme destacado, a livre concorrência integra o rol de princípios que 

emanam da ordem econômica, assumindo estes a natureza constitucional e, por 

consectário lógico, garantidos pela norma jurídica hierarquicamente superior. 

Eis que aí se encontra a explicação para a necessidade de 

constitucionalização da ordem economia, assegurando-lhe a força própria da norma 

constitucional. 

Impossível falar de ordem econômica desprezando-se os preceitos do 

Sistema Tributário Nacional, sobretudo por que a realização deste pode provocar 

impactos consideráveis à Ordem Econômica e aos seus objetivos.  

Assumindo-se essa verdade, convém lembrar que o Sistema Tributário 

Nacional foi instituído pela Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. 
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A lei que o criou é de natureza infraconstitucional, como explica Messa (2016, 

p. 88): 

O Código Tributário Nacional, em sua origem, foi uma lei ordinária, a 
Lei nº 5.172, de 25-10-1966, que instituiu normas gerais de Direito 
Tributário, aplicáveis à União, Estados, Municípios e Distrito Federal. 
A Constituição de 1967 e a respectiva Emenda nº 1/1969 mudaram a 
sistemática tributária, pois previram a necessidade de lei 
complementar para instituir normas gerais em Direito Tributário. Com 
o advento da Constituição Federal de 1988, a situação foi mantida: 
as normas gerais em matéria tributária continuaram a ser de 
competência de lei complementar, nos termos do seu art. 146. Em 
vez de revogar o CTN e elaborar outra lei contendo as normas gerais 
tributárias de natureza complementar, ele foi recepcionado, ou seja, 
foi acolhido pela Constituição Federal naquilo que foi compatível no 
conteúdo com o novo texto constitucional de 1988. O CTN foi 
recepcionado como lei complementar, sendo federal na sua origem, 
já que foi editado pela União, e nacional no seu alcance, pois é uma 
lei que tem como destinatários todas as pessoas do território 
nacional. 

 

Tendo iniciado a sua vigência antes do início de vigência da própria 

Constituição Federal atual, o fato de o Código Tributário Nacional ter sido 

recepcionado por esta imprimiu-lhe maior alcance, sujeitando todos os destinatários 

da norma e, tão importante quanto isso, possibilitou um controle mais efetivo a esse 

poder atribuído ao Estado, vedando-lhe adotar práticas abusivas e até mesmo o 

confisco, que significam oportunidades para compensar as conseqüências de uma 

má gestão dos recursos públicos.  

 

 

3.3 EQUILÍBRIO CONCORRENCIAL COMO CONSECTÁRIO DA NEUTRALDIADE  

      FISCAL 

 

Quando se fala em igualdade na relação tributária, o que se pretende é 

garantir o tratamento justo entre todos que participam dessa relação. 

No direito concorrencial, a igualdade tem a ver com liberdade, mas sabendo-

se existir diferentes espécies de liberdade, não se pode confundir liberdade de 

iniciativa com liberdade concorrencial: 

 
A liberdade de iniciativa econômica decorre de um primado de 
liberdade, que permite a todo agente econômico, público ou privado, 
pessoa física ou jurídica, exercer livremente, nos termos das leis, 
atividades econômicas em sentido amplo. Já a livre concorrência 
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funda-se primordialmente na isonomia e não na liberdade, na medida 
em que exige do Estado uma atuação que busque coibir a criação de 
monopólios e de posições dominantes no mercado. (FARO e 
ROCHA, 2012, p. 3) 

 

Tanto a igualdade quanto a liberdade assimilam-se no momento em que se 

busca explicar a noção de equilíbrio concorrencial, pois o que se pode inferir, é que 

uma complementa a outra nesse contexto mais amplo. 

No contexto econômico, a igualdade entre os competidores do mercado, ou o 

equilíbrio concorrencial, demanda do Estado um comportamento neutro, isto é, não 

convém que o Estado intervenha nas relações econômicas de modo que suas ações 

possam causar interferência ao equilíbrio concorrencial: 

 

[...] considerando-se a necessidade de possibilitar aos agentes 
igualdades de condições de competição, em observância ao que 
dispõe o princípio da livre concorrência é necessário também que o 
Estado mantenha a neutralidade em relação a atos ou políticas que 
possam vir a interferir no equilíbrio concorrencial. A neutralidade 
concorrencial garante a igualdade de chances para os agentes 
econômicos. (FARO e ROCHA, 2012, p. 6) 

 

Em se tratando de neutralidade no contexto tributário, é importante que o 

Estado abstenha-se de proporcionar situações vantajosas para uns em prejuízo da 

concorrência. 

Contribuindo para entendimento de neutralidade, Neumark12 (2008, citado por 

FARO E ROCHA, 2012, p. 6) acrescenta: 

 
O princípio de evitar as conseqüências involuntárias que os impostos 
ocasionam na concorrência requer que a política fiscal, no relativo à 
transferência coativa por ela originada dos recursos econômicos, ou 
da subtração à capacidade aquisitiva que representa, se abstenha de 
toda intervenção que prejudique o mecanismos competitivo do 
mercado, a menos que a intervenção seja indispensável para corrigir 
resultados da concorrência perfeita, as que por razões de ordem 
superior se considerem necessárias, ou para suprimir ou atenuar 
determinadas imperfeições da concorrência. 

 

Evidencia-se, pois a exata noção de neutralidade fiscal, referindo-se ela à 

atuação estatal na consecução do sistema tributário nacional de modo a não 

                                                        
12 NEUMARK, Fritz. Princípios de La imposición. p. 64 apud FERRAZ, Roberto. Intervenção 

do Estado na economia por meio da tributação – A proteção da empresa e a livre 

concorrência. Revista de Direito Tributário, São Paulo, v. 99, 2008, p. 74-82. 
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interferir na livre concorrência e, em razão disso, efetivando o equilíbrio 

concorrencial através da promoção de igualdade de condições aos agentes 

econômicos. 

Faro e Rocha (2012, p. 6) asseveram que “a neutralidade tributária não obsta 

a implementação de outros objetivos definidos na Constituição Federal, tais como as 

normas tributárias indutoras”, lembrando-se que estas se referem aos tributos 

exigidos para atendimento da finalidade preponderantemente extrafiscal e, nesse 

passo, as normas aqui referidas são aquelas que pretendem induzir 

comportamentos conforme o objetivo a ser alcançado através da exigência de 

tributos. 
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4 POLÍTICAS FISCAIS BRASILEIRAS E SUA INTERFERÊNCIA NO EQUILÍBRIO  

   CONCORRENCIAL 

 

Equilíbrio concorrencial, no âmbito do Direito Tributário, significa a ausência 

de situação vantajosa atribuída a um contribuinte em detrimento dos demais que 

competem no mesmo segmento de atividade produtiva ou comercial.  

Um exemplo de atuação do Estado com vistas a proteger a livre concorrência 

sem desprezar a necessária preservação ao equilíbrio concorrencial está na 

condição diferenciada de tributação proporcionada às micro e pequenas empresas: 

 
As microempresas e as pequenas empresas (MPEs) [sic] brasileiras 
possuem alta representatividade na economia, principalmente no 
tocante à oferta de empregos. Trata-e de um grupo expressivo que 
apresenta uma série de singularidades no que diz respeito à 
tributação. Em razão de serem pequenas, elas podem incorrer em 
custos econômicos superiores ao das maiores empresas. Nesse 
sentido, muitos países têm buscado criar mecanismos específicos de 
apoio às MPEs. Com o Simples Nacional, o Brasil concedeu uma 
série de benefícios e simplificações administrativas para as 
microempresas e as pequenas empresas. (PAES, 2014, p. 541)  

 

A condição especial nesse caso não provoca distorções no mercado, ao 

contrário, tenta corrigi-las proporcionando um ambiente mais condizente com o 

aspecto de isonômico. 

Fortes e Bassoli (2010, p. 235) explicam como se procede à uma 

concorrência pautada no equilíbrio: 

 
A concorrência perfeita, dentre outros elementos, pressupõe o livre 
jogo de mercado, isto é, os preços dos bens e serviços postos a 
disposição devem ser ditados pelo próprio mercado, sem 
interferências externas ou imposições por parte de um dos agentes 
econômicos concorrentes. Para tanto, deve ser preservado o 
ambiente concorrencial, no sentido de que todos os participantes do 
mercado encontrem as mesmas condições para exercerem suas 
atividades e ofertarem os seus respectivos preços. 

 

Qualquer forma de intervenção na concorrência atinge, inevitavelmente, a 

diferenciação na oferta de preço pelos concorrentes.  

Mesmo quando adstrita a um objetivo que vise a efetivação do princípio 

isonômico entre os atores do mercado econômico, a intervenção sempre terá 

implicação negativa para um concorrente e positiva para o outro, existindo, pois, um 
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desequilíbrio concorrencial, ainda que com efeito relativamente mitigado por fatores 

que envolvem as forças individuais, maiores ou menores, desses atores. 

Para prevenir situações análogas, o legislador incluiu no ordenamento 

jurídico, via Emenda Constitucional13, o art. 146-A, cujo texto remete à uma ideia de 

prevenção do desequilíbrio concorrencial conforme segue:  

 
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. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003)14 

 

Ao editar tal conteúdo legislativo, pretendeu-se, em tese, promover uma 

concorrência de mercado equilibrada entre os que dela participam, sendo esse o 

entendimento de Gonçalves (2012, p. 86): 

 
A Emenda Constitucional n. 42/2003 inseri o art. 146-A no texto 
constitucional, o qual revela a possibilidade de o Estado estabelecer 
critérios especiais de tributação que tenham por objeto prevenir 
desequilíbrios no âmbito da concorrência. O legislador, portanto, 
reconhece expressamente que a tributação pode afetar a livre 
concorrência. Importante pontuar, contudo, que essa norma 
constitucional surgiu em razão da necessidade de coibir o 
desequilíbrio concorrencial decorrente da sonegação fiscal, muito 
embora seja possível sustentar que não se limita apenas a essa 
finalidade.  

 

Perseguindo um objetivo maior, que vem a ser o equilíbrio concorrencial, a lei 

então autoriza que se proceda a uma relação tributária de forma manipulada visando 

a atender ao critério de isonomia que deve existir nesse contexto. 

Todavia, a medida se mostrou ineficaz diante das oportunidades, lícitas, que o 

próprio ordenamento jurídico disponibilizou ao Poder Executivo no sentido de 

promover ações altamente nocivas ao equilíbrio concorrencial. 

Está se falando aqui das distorções que traçam relação com o conteúdo do 

comando normativo constitucional criado para prevenir o desequilíbrio concorrencial: 

 

                                                        
13 Emenda Constitucional nº 42 de 19 de dezembro de 2003. 

14 Vade Mecum Saraiva / obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colaboração de 

Lívia Céspedes e Fabiana Dias da Rocha. – 22. Ed. atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 

2016. 
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[...] a distorção pode ocorrer de duas formas: a) em razão de as leis 
fiscais gerarem distorções ou desigualdades num mesmo setor; ou b) 
se as leis estão adequadamente formuladas, mas sua aplicação 
concreta não faz com que sua potencialidade total se efetive. O 
primeiro caso tem como exemplo [...] o crédito gerado na ZFM [Zona 
Franca de Manaus] e posteriormente transferido, o que causa 
desvios concorrenciais a partir do fato de que os fabricantes 
regionais pagam IPI e os grandes fabricantes não pagam ou o 
pagam em alíquotas sensivelmente inferiores, ainda que albergados 
pela norma legal. No segundo caso, tem-se como exemplo a 
concessão de liminares que impedem o pagamento de tributos, ou 
mesmo a incapacidade do Estado em fiscalizar efetivamente o 
cumprimento de norma tributária e promover sua aplicação prática. 
Trata-se, portanto, de um caso específico em que a lei fiscal gera 
distorções e desigualdades na seara concorrencial. (GONÇALVES, 
2012, p. 87) 

 

A situação descrita refere-se ao desequilíbrio concorrencial provocado pela 

isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) no setor de refrigerantes 

para empresas instaladas na Zona Franca de Manaus. O desequilíbrio concorrencial 

nesse caso se afigura, entre outros fatores, pelo fato de que somente grandes 

empresas possuem capacidade para se instalarem em tal região. Desse modo, o 

incentivo fiscal cria situação vantajosa para grandes empresas, prejudicando a 

capacidade concorrencial das empresas menores. 

A nocividade não está na previsão legal, mas sim na forma como ela é levada 

à consecução e, mais ainda, os objetivos escusos pretendidos com a implementação 

das oportunidades que dela emanam. As finalidades perseguidas com a utilização 

das disposições legais atinentes à criação de oportunidade de estabelecer critérios 

especiais de tributação acabam distorcidas.  

Em lugar de atenderem as circunstâncias negativas surgidas das imprevisões 

resultantes das crises econômicas que comprometem o desenvolvimento e a 

continuidade de existência da atividade empresarial no país, o que se vê, na 

verdade, e que tais medidas acabam assumindo uma conotação de benefícios 

especiais concedidos aos parceiros políticos de quem se encontra no poder de 

administrar a concessão da condição especial de tributação.  

A desvirtuação do objetivo pretendido com a possibilidade de criação de 

condições especiais de tributação se mostra patente quando se põe atenção aos 

critérios de adesão aos últimos Programas de Recuperação Fiscal (Refis) editados 

pelo governo atual.  
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O desequilíbrio concorrencial pode decorrer da “guerra fiscal”, por meio da 

qual se oportuniza benefícios fiscais à iniciativa privada com o fim de atrair 

investimentos locais.  

Nesse sentido, quanto maior a vantagem fiscal presente em determinada 

região do país, desprezando-se outros critérios de aferição da viabilidade do 

negócio, como por exemplo, aspectos logísticos, certo é que maior deverá ser o 

interesse dos investidores em se instalarem nessa região. 

Desprezando-se os benefícios que fazem surgir desigualdade entre 

competidores econômicos geograficamente situados conforme a região que melhor 

atenda as suas conveniências, há que se pensar também nas oportunidades 

suscitadas pelos Programas de Recuperação Fiscal (Refis) que constantemente são 

criados pelo Poder Público. 

Nesta modalidade de circunstância que atua em detrimento do equilíbrio 

concorrencial, o fator comprometido pela oportunidade do refinanciamento de 

débitos tributários é o direito de igualdade, pois permite que contribuintes 

despreocupados com o cumprimento da sua obrigação tributária afiram vantagens 

sobre o contribuinte que administra com maior responsabilidade a sua relação com o 

Fisco. 

Exemplificando-se o fato, o perdão oferecido recentemente às empresas de 

telecomunicações expressa com grande propriedade o efeito nocivo ao equilíbrio 

concorrencial, pois como se sabe, essas empresas de telecomunicações, 

inadimplentes com elevadas quantias a título de obrigação tributária, não apenas 

obteriam a anistia de suas dívidas com o Fisco como também receberam do Estado 

brasileiro uma soma expressiva em imóveis e equipamentos. E aqui não se está 

falando da péssima qualidade de serviços que oferecem à população brasileira, pois 

esse seria tema de outro estudo. 

Verifica-se, desse modo, que a oportunidade de editar normas especiais de 

tributação acaba por servir à desvirtuação do seu propósito maior, que é a 

adequação da obrigação tributária à capacidade contributiva daqueles que sofreram 

com maior severidade os efeitos da crise econômica, efetivando-se, deste modo, o 

princípio da igualdade isonômica. 

Ao final o que se tem é que a condição especial de tributação existe na 

verdade para atendimento dos interesses daqueles que detêm grandes fortunas e 

não o contrário. 
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Por isso é que o efeito acaba sendo o estímulo para o não cumprimento da 

norma tributária, ficando muitos dos contribuintes à espera da edição de novos Refis 

para então auferir vantagens no cumprimento da sua obrigação fiscal. 

 

 

4.1 A LIVRE CONCORRÊNCIA NO DIREITO BRASILEIRO 

 

A livre concorrência, conforme já se estudou, é reconhecida como um dos 

princípios da Ordem Econômica enunciados pela Constituição Federal de 1988. 

Por essa razão, afirma-se que: 

 
[...] a intervenção do Estado, para regular as condutas no domínio 
econômico, deve considerar a racionalidade que rege este conjunto 
de relações. Assim, ao intervir por meio de políticas tributárias 
(normativas, fiscalização, incentivo), a tentar para os valores 
econômicos da liberdade, da oportunidade e o do merecimento que 
são tutelados, também, pelo direito por meio da livre iniciativa e da 
livre concorrência. [...] não basta somente assegurar a liberdade de 
acesso ao mercado (livre iniciativa), devem-se também ser 
preservada a liberdade de permanência [...]. (FORTES e BASSOLI, 
2010, p. 240).  

 

É dever do Estado, portanto, proteger a livre iniciativa, o que inclui a atuação 

no sentido de preservar o equilíbrio concorrencial no que diz respeito às suas formas 

de intervenção na economia como já se estudou anteriormente quando se observou 

o conteúdo do art. 170 do Texto Constitucional, no qual se expressa de forma 

explícita o papel do Estado em relação à proteção à livre concorrência.  

Ressalte-se que o mesmo diploma legal, em seu parágrafo único, garante 

liberdade a todos para que exerçam livremente “qualquer atividade econômica”, 

excetuando-se aquelas a própria lei reserve alguma condição. 

Para cumprir o seu papel, protegendo a livre iniciativa, ao Estado é autorizado 

adotar condutas que viabilizem o alcance desse objetivo. 

De outro lado, existem medidas adotadas pelo ente estatal, objetivando a 

proteção à livre iniciativa, que interferem de forma absolutamente negativa no 

equilíbrio concorrencial. 

O desequilíbrio concorrencial pode decorrer da “guerra fiscal”, por meio da 

qual se oportuniza benefícios fiscais à iniciativa privada com o fim de atrair 

investimentos locais.  



 

43 

Nesse sentido, quanto maior a vantagem fiscal, desprezando-se outros 

critérios de aferição da viabilidade do negócio, como por exemplo, aspectos 

logísticos, mais provável deverá ser o interesse dos investidores pela região.  

Há que se pensar também nas oportunidades suscitadas pelos constantes 

Refis. Nesta modalidade de circunstância que atua em detrimento do equilíbrio 

concorrencial, o fator atingido pela oportunidade do refinanciamento de débitos 

tributários é o direito de igualdade, pois permite que contribuintes despreocupados 

com o cumprimento da sua obrigação tributária afiram vantagens sobre o 

contribuinte que administra com maior responsabilidade a sua relação com o Fisco. 

 

 

4.2 O SURGIMENTO E A FINALIDADE DOS PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO 

      FISCAL (REFIS) 

 

Primeiramente, insta salientar, que os Programas de Recuperação Fiscal, ou 

Refis, surgiram principalmente da necessidade de se recuperar créditos fiscais 

relativos a tributos não pagos pelo contribuinte. 

Importante observar que o Refis é apenas mais uma das formas especiais de 

parcelamento de débitos de natureza tributária criados pelo Governo. 

Pode-se dizer que os parcelamentos especiais representam uma alternativa 

ao Processo Judicial, que ao longo dos anos perdeu eficiência, proporcionando uma 

resposta onerosa e mais do que isso, morosa nos processos de recuperação fiscal, 

conforme enuncia Francisco Ângelo de Araújo (2009, p. 29): “A ineficiência do 

governo em cobrar se deve em parte à morosidade do judiciário, que abarrotado de 

processos, não consegue julgar em tempo hábil [...]”. 

Se de um lado a preocupação está em melhorar a disponibilidade de recursos 

financeiros nos cofres públicos, de outro está a preocupação em evitar o 

encerramento de atividades da iniciativa privada: 

 
[...] dificuldades são inerentes a todos aqueles que exploram a 
atividade econômica. Ocorre que não é interessante para o Estado 
ver a iniciativa privada fechando suas portas. Os reflexos, 
claramente, são variados. Nessas situações, qual seja, de 
inviabilidade econômica das empresas, a União não terá seus 
tributos pagos além de sofrer um procedente aumento dos índices de 
desemprego e de diminuir a circulação econômica, o que para o 
Estado, na é interessante. (SAKAUE e OLIVEIRA, p. 2). 
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Ao que se percebe, a finalidade precípua dos parcelamentos especiais não 

apenas visa a amparar os contribuintes em situação de dificuldade motivada pela 

crise econômica, mas também se reveste de um objetivo maior que é a prevenção 

do próprio agravamento da crise e seus efeitos. 

A crítica especializada, como é o caso da Revista de Direito Tributário de São 

Paulo, não raras vezes publicou estudos a respeito da criação de formas de 

parcelamentos especiais de débitos fiscais. Uma importante parcela dessa crítica é 

inclinada a concordar que as formas de parcelamento representaria, na verdade, 

uma tentativa de encontrar solução para um problema que o próprio Estado criou 

com a elevada carga tributária. 

De acordo com informações extraídas do “Estudo sobre impactos dos 

parcelamentos especiais”15, disponível no site da Receita Federal do Brasil, o 

primeiro Refis brasileiro foi instituído pela Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, 

destinando-se exclusivamente a pessoas jurídicas.  

O estudo referido contempla um relatório dos principais programas de 

parcelamentos especiais criados nos últimos anos, conforme transcrição a seguir: 

 

Quadro 01 – Estudo sobre Impactos dos Parcelamentos Especiais (adaptado) 

Programas mais 
antigos: 

Programa de Recuperação Fiscal (Refis), instituído pela Lei nº 
9.964, de 10 de abril de 2000 - destinado somente a pessoas 
jurídicas; o valor da parcela é calculado pela aplicação de um 
percentual da receita bruta mensal (0,3% a 1,5%), com prazo 
ilimitado para pagamento e possibilidade de amortizar multas e 
juros com créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo 
negativa da CSLL. Neste programa, houve a adesão de 129 mil 
contribuintes; 

Parcelamento Especial (Paes), instituído pela Lei nº 10.684, de 30 
de maio de 2003 - destinado a pessoas físicas e jurídicas, 
estabeleceu o prazo de 180 meses para pagamentos das dívidas e 
redução de 50% das multas. Neste programa houve a adesão de 
374 mil contribuintes, sendo 282 mil pessoas jurídicas e 92 mil 
pessoas físicas. 

Parcelamento Excepcional (Paex), instituído pela Medida Provisória 
nº 303, de 29 de junho de 2006 - destinado somente a pessoas 
jurídicas, estabeleceu 3 (três) modalidades de parcelamento: em 6, 
120 e 130 parcelas, com redução de 50% a 80% das multas e de 
30% dos juros de mora. No Paex houve a adesão de 244.722 

                                                        
15 Estudo sobre impactos dos parcelamentos especiais. Disponível em < 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-

e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelamentos-especiais.pdf>. 

Acesso em 01/10/2017. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelamentos-especiais.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelamentos-especiais.pdf
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contribuintes. 

Programa “Refis da Crise”, instituído pela Medida Provisória nº 449, 
de 3 de dezembro de 2008, e pela Lei nº 11.941, 27 de maio de 
2009 – nesse programa foram criadas 14 modalidades entre 
pagamento à vista e parcelamento de dívidas, com redução de 60% 
a 100% das multas e de 45% a 25% dos juros de mora, com a 
possibilidade de utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo 
negativa da CSLL para pagamento desses acréscimos (saldos após 
as reduções). Este programa teve a adesão de 886.353 
contribuintes, sendo 717.761 pessoas jurídicas e 168.592 pessoas 
físicas. 

Programas 

criados a partir 

de 2013: quatro 

reaberturas do 

parcelamento 

denominado 

Refis da Crise: 

Primeira reabertura do prazo de adesão ao Refis da Crise: a Lei nº 
12.865, de 9 de outubro de 2013, permitiu que os contribuintes 
pudessem, até 31 de dezembro de 2013, incluir no parcelamento 
especial os débitos vencidos até 30 de novembro de 2008; 

Segunda reabertura do prazo de adesão ao Refis da Crise: a Lei nº 
12.973, de 13 de maio de 2014, alterou o art. 17 da Lei nº 12.865, 
de 2013, reabrindo o prazo para adesão ao parcelamento especial 
até o dia 31 de julho de 2014. 

Terceira reabertura do prazo de adesão ao Refis da Crise: A Lei nº 
12.996, de 18 de junho de 2014, trouxe nova reabertura dos 
parcelamentos da Lei nº 11.941, de 2009. Essa reabertura 
possibilitou a inclusão de débitos vencidos até dezembro de 2013 e 
exigiu pagamento inicial de percentual de 5%, 10%, 15% ou 20% do 
valor da dívida, dependendo do montante a ser parcelado, que 
poderiam ser pagos em 5 parcelas nos primeiros 5 (cinco) meses 
do parcelamento. 

Quarta reabertura do prazo de adesão ao Refis da Crise: Por último, 
a Lei nº 13.043, de 13 de novembro de 2014, alterou o art. 2º da Lei 
nº 12.996, de 2014, reabrindo o prazo para adesão ao parcelamento 
especial até o dia 1º de dezembro de 2014. 

Programas de 

parcelamentos 

especiais 

setoriais: 

Parcelamento do PIS e da Cofins das Instituições Financeiras: a Lei 
nº 12.865, de 2013, instituiu e a Lei nº 12.973, de 2014, reabriu o 
prazo para parcelamento em até 60 (sessenta) meses de débitos de 
Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o 
Financiamento para a Seguridade Social (Cofins) devidos por 
instituições financeiras e companhias seguradoras, vencidos até 31 
de dezembro de 2013, com redução de 80% das multas e de 40% 
dos juros de mora. Ao todo, foram registrados 41 optantes no 
Programa. 

Parcelamento de débitos do IRPJ e da CSLL decorrentes da 
Tributação sobre Bases Universais (TBU): a Lei nº 12.865, de 2013, 
instituiu e a Lei nº 12.973, de 2014, reabriu o prazo para 
parcelamento em até 180 meses de débitos de Imposto sobre a 
Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e CSLL, decorrentes da 
aplicação do art. 74 da MP nº 2.158- 35, de 24 de agosto de 2001, 
vencidos até 31 de dezembro de 2013, com redução de 80% das 
multas e de 50%. O Programa teve a adesão de 33 contribuintes. 

Profut - Programa de Modernização da Gestão e de 
Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro: a Lei n° 13.155, de 4 
de agosto de 2015, concedeu às entidades desportivas profissionais 
de futebol a possibilidade de parcelamento, em até 240 prestações 
mensais, dos débitos cujos fatos geradores tenham ocorrido até 
publicação da lei. As reduções concedidas foram de 70% das 
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multas e 40% dos juros. Após o prazo final de adesão, foram 
contabilizados 111 contribuintes optantes. 

Fonte: Site da Receita Federal do Brasil 

 

É conveniente atentar para o fato de que não apenas os objetivos econômicos 

e sociais influenciam a criação de programas parcelamentos especiais na área 

tributária.  

Hodiernamente, a motivação política parece ter assumido maior 

expressividade no contexto dos fatores que justificam a criação desses programas 

especiais de recuperação fiscal conforme se observa do cenário atual do país. 

Para a crítica especializada, principalmente do ambiente midiático, alguns 

programas especiais de tributação aparentam estar revestidos de um interesse 

político que destoa do pensamento inclinado ao bem comum, mas esse também é 

um debate a se desenvolver em outra oportunidade de pesquisa. 

 

 

4.3 BREVE ANÁLISE DOS EFEITOS ALCANÇADOS POR MEIO DOS REFIS 

 

Estudos nesse campo ainda não contam com disponibilidade de 

conhecimento doutrinário e, por essa razão, a análise impõe que se lance mão de 

conteúdos divulgados por órgãos oficiais ou pelos atores midiáticos, mas, desde já, 

esclareça-se que não se utilizará da econometria propriamente dita como ferramenta 

de pesquisa, limitando-se a observar os resultados disponíveis das análises já 

desenvolvidas por aqueles atores. 

Analisando-se os dados oferecidos pelo site da Receita Federal, os quais 

foram destacados anteriormente, conclui-se que os efeitos alcançados por meio dos 

Refis já editados, assim como os demais programas de parcelamentos especiais de 

débitos tributários, não consolidam os fins a que se prestavam. 

A própria Receita Federal confirma essa situação: 

 
No Refis da Crise do ano de 2009 os optantes ficaram pagando uma 
parcela mínima de R$ 100,00 por um longo período e tiveram, nesse 
período, direito à Certidão Positiva com efeitos de Negativa perante a 
Fazenda Nacional até a ocorrência da etapa de consolidação dos 
débitos, que ocorreu em julho de 2011. Nessa etapa, metade das 
opções foram canceladas por irregularidade desses pagamentos 
mínimo, evidenciando que o parcelamento, além de ineficaz, ainda 
trouxe como conseqüência concorrência desleal e efeitos contrários 
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aos interesses públicos, uma vez que grandes devedores 
conseguiram nesse período atestar uma falsa regularidade fiscal, 
com o pagamento de valores inexpressivos. (Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, p. 5)16 

 

Diversamente do objetivo almejado, o efeito desses programas especiais de 

recuperação fiscal repercute de forma absolutamente negativa, consubstanciando-se 

em um verdadeiro desserviço à sociedade de um modo geral. 

No que se refere ao objetivo maior desses programas, que seria a 

recuperação de créditos fiscais, o estudo apresentado revela que os benefícios 

concedidos com relação a multas e juros provocam uma perda bastante significativa 

no montante original, o que se estima ser em torno de 60 % (sessenta por cento) da 

dívida original. 

Tão grave quanto esse efeito, é o fato de que esses programas especiais 

acabam servindo de estímulo à sonegação, como revela o estudo em comento: 

 
Cabe frisar ainda que a concessão reiterada de parcelamentos sob 
condições especiais, embora promova um aumento de arrecadação 
momentânea criou uma certa acomodação nos contribuintes, que 
não se preocupam mais em liquidar suas dívidas nos prazos 
normais. Em relação às opções pelas modalidades de parcelamentos 
especiais descritas [...], verifica-se que um grupo importante de 
contribuintes participou de 3 ou mais modalidades, o que caracteriza 
utilização contumaz deste tipo de parcelamento. (Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, p. 7)17 

 

Reforçando à análise o estudo também conclui: 

 
[...] os parcelamentos não são instrumentos eficazes para a 
recuperação do crédito tributário, além de causar efeitos deletérios 
na arrecadação tributária corrente, posto que o contribuinte protela o 
recolhimento dos tributos na espera de um novo parcelamento 
especial. Frise-se que as regras oferecidas nesses programas 
tornam muito mais vantajoso para o contribuinte deixar de pagar os 
tributos para aplicar os recursos no mercado financeiro, já que num 
futuro próximo poderão parcelar os débitos com grandes descontos e 

                                                        
16 Estudo sobre impactos dos parcelamentos especiais. Disponível em < 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-

e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelamentos-especiais.pdf>. 

Acesso em 01/10/2017. 

17 Estudo sobre impactos dos parcelamentos especiais. Disponível em < 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-

e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelamentos-especiais.pdf>. 

Acesso em 01/10/2017. 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelamentos-especiais.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelamentos-especiais.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelamentos-especiais.pdf
http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/arquivos-e-imagens-parcelamento/estudo-sobre-os-impactos-dos-parcelamentos-especiais.pdf
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outras vantagens. Caso opte por aplicar os recursos em títulos 
públicos, por exemplo, que são remunerados pelo Governo Federal 
pela taxa Selic (os mesmos juros cobrados sobre os débitos em 
atraso), essa opção será muito vantajosa para o contribuinte, pois ele 
poderá, num futuro próximo, resgatar esses títulos públicos e pagar à 
vista seus débitos, obtendo grande ganho devido aos descontos, 
inclusive dos mesmos juros adquiridos com a aplicação (que poderão 
até mesmo serem liquidados integralmente com PF/BCN), além das 
outras vantagens. (Secretaria da Receita Federal do Brasil, p. 9-10) 

 

Talvez essa seja a maior razão para se repensar os critérios de edição de 

novos programas de recuperação fiscal. Afinal, evidenciado está os seus efeitos 

altamente nocivos ao sistema tributário nacional a medida que pode desestimular o 

regular cumprimento da obrigação tributária pelos contribuintes. 

Outrossim, constata-se que esses programas de recuperação fiscal provocam 

ainda grande influência para o equilíbrio concorrencial, vez que as vantagens 

auferidas pelos contribuintes que aderem a eles não alcançam os contribuintes que 

cumprem com regularidade a sua obrigação tributária. 

Também aí reside outro fundamento para a revisão dos critérios adotados por 

ocasião da edição de leis que criam essas oportunidades especiais, de modo que 

esses programas cumpram de fato o papel de corrigir as distorções que interfiram no 

equilíbrio concorrencial e não o de intensificar o desequilíbrio. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao iniciar a investigação acerca do tema desequilíbrio concorrência 

proveniente da política tributária nacional, em virtude dos inúmeros debates que 

erigem a todo o tempo sobre o assunto, restava claro que a pesquisa apenas 

confirmaria aquilo que é censo comum entre muitos que se dedicam a conhecer 

melhor esse fenômeno, o que se expressará adiante. 

Sabe-se que ao Estado é autorizada a exigência de tributos, o que o faz em 

face do contribuinte e, ao mesmo tempo, se não em todo, ao menos em parte, em 

benefício dele. 

Essa exigência não se faz por acaso, pois é com a arrecadação de tributos 

que o Estado apura as receitas de que necessita para cumprir com suas obrigações 

para com a sociedade, garantindo direitos sociais a todos, independentemente de 

enquadrar-se na condição de contribuinte ativo ou não. 

A exigência também não se faz ao acaso, isto é, não se autoriza que o Estado 

exerça o direito de exigir tributos imprimindo condutas arbitrárias em prejuízo das 

garantias que o ordenamento jurídico, sobretudo a norma constitucional, dedica à 

matéria tributária. 

A obrigação tributária, portanto, não configura sanção aplicada contra o 

contribuinte, mas sim uma forma de participação dele em todos os investimentos que 

o Estado deve realizar ao perseguir os seus objetivos da coletividade. 

Embora o Estado, para garantia da segurança jurídica, só possa exigir tributos 

respeitando os limites estabelecidos pelas disposições legais e principiológicas, 

verificou-se a possibilidade de o ente estatal adotar medidas especiais de tributação, 

conforme prevê a própria Constituição Federal. 

Disso decorre, que ao levar à consecução à exigência de tributos por meio de 

adoção de formas diferenciadas, mesmo que em tese a proposta se apresente 

vinculada à observância da capacidade contributiva como forma de efetivar o 

princípio da igualdade, surge a preocupação com a segurança jurídica no contexto 

tributário por causa da porta que se abre no sentido de possibilitar uma exceção ao 

princípio da legalidade. 

Para alguns críticos, não há que se falar em exceção ao princípio da 

legalidade, principalmente porque essas medidas especiais encontram-se previstas 
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no ordenamento jurídico, e tendo em vista que tiveram origem no devido processo 

legislativo, a lei que autoriza a condição especial de tributação não pode ser 

reputada exceção ao princípio da legalidade. 

Independentemente do debate acerca da questão da legalidade, relativa à 

condição especial de tributação, o que mais importava era analisar os reflexos dessa 

condição especial no direito de concorrencial com o fito de apurar se elas de algum 

modo representam ou não uma interferência, sobretudo negativa, no direito 

concorrencial. 

Pois bem, certo está que a dinâmica das medidas especiais de tributação 

atinge de forma absolutamente negativa não apenas o direito concorrencial, mas 

principalmente a relação tributária em si mesma. 

Primeiramente, em relação aos efeitos na relação tributária, conforme se 

estudou, os benefícios concedidos por meio dos Refis acabam por resultar em 

estímulo para o não cumprimento do dever de pagar regularmente os tributos. 

Por razões óbvias, o raciocínio que se pode fazer é que, se não pagar 

regularmente os tributos poderá ensejar no futuro o favorecimento com abatimento 

de juros, de multas, e até mesmo com o parcelamento do débito, acredita-se que 

poderá ser cada vez menor o interesse por adimplir regulamente com tal obrigação. 

Estudos desenvolvidos pela Receita Federal confirmam o fato.  

Pior do que isso, o contribuinte que paga regularmente os tributos se vê em 

posição desvantajosa em relação ao que não paga. Isso porque quando aquele 

entrega a sua obrigação ao Estado deixa de existir a disponibilidade desse recurso 

financeiro para investimentos em sua atividade empresarial.  

O mesmo não ocorre com o contribuinte que não paga o tributo e pode 

investir os recursos da obrigação tributária no seu negócio, o que fatalmente 

implicará, mesmo que ficcionalmente, um custo produtivo menor e, portanto, um 

preço final mais favorável para competir no mercado. 

Ou seja, as formas especiais de tributação penalizam duas vezes o 

contribuinte que cumpre com rigor a sua obrigação tributária. 

Além disso, a outra razão para acreditar que a forma especial de tributação se 

realiza desvirtuada de seus objetivos, é que a adesão à maioria dos Refis já 

editados, se não todos, parece atender mais a quem tem maior capacidade 

financeira do que o contrário. 
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Se disser que o objetivo dos Refis está para além da criação de oportunidade 

de recuperar crédito fiscal, contra isso não cabe discutir. 

Mas se considerar a sua utilização como oportunidade do Estado efetivar a 

igualdade no tocante à capacidade contributiva, mais evidente está que seus 

propósitos foram desvirtuados. Afinal, os maiores devedores de tributos não são 

qualquer tipo de contribuinte, mas sim aqueles dotados de elevada capacidade 

financeira na maioria dos casos. 

Portanto, ainda que seja nobre a finalidade disposta no Art. 146-A do texto 

constitucional, com respeito à adoção de medidas especiais de tributação como 

forma de prevenir o desequilíbrio concorrencial, conclui-se que o objetivo pretendido 

pelo legislador constituinte perde o seu objeto no momento da efetivação dessa 

oportunidade que é dada ao Estado, autorizando-lhe a empregar formas especiais 

de tributação. 

Para que o cenário da relação tributária se mostre compatível com o fim 

almejado pelo ordenamento jurídico, torna-se indispensável que a sociedade passe 

a exercer com maior ênfase o seu papel de fiscalizar as atividades do Estado e 

também exija dos parlamentares uma atuação cada vez mais dedicada ao bem 

comum 
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