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Tudo é um entre um milhão de caminhos. Portanto, 

você deve ter em mente que um caminho não é mais do 

que um caminho; se achar que não deve segui-lo, não 

deve permanecer nele, sob nenhuma circunstância... 

mas sua decisão de continuar no caminho ou largá-lo 

deve ser isenta de medo e de ambição. Eu lhe aviso. 

Olhe bem para cada caminho, e com propósito. 

Experimente-o tantas vezes quanto achar necessário. 

Depois pergunte-se, e só a si, uma coisa: esse caminho 

tem coração? Se tiver, o caminho é bom; se não tiver, 

não presta. Ambos os caminhos não conduzem a parte 

alguma; mas um tem coração e o outro não. Um torna a 

viagem alegre; enquanto você o seguir, será um com 

ele. O outro o fará maldizer sua vida. Um o torna forte; 

o outro o enfraquece. (Carlos Castañeda, Os 

Ensinamentos de Don Juan). 

 



RESUMO 

 

 

O presente estudo busca analisar, de maneira crítica, a extrafiscalidade e a intervenção do 

Estado na economia por meio da tributação. Tem por objeto as contribuições de intervenção no 

domínio econômico e, mais especificamente, a leitura do modelo normativo previsto pela 

Constituição Federal, visando a uma análise dos critérios de validade de atos do Poder Público, 

imediatamente relacionados com a atuação indireta do Estado no âmbito econômico. A 

introdução do tema nesses termos não implica em desconsiderar o ponto de vista mais natural 

no tratamento das questões de validade e controle de constitucionalidade de normas 

instituidoras de tais exações, mas em avançar, sobretudo na identificação e definição dos limites 

juridicamente impostos ao Estado, no que se refere à instituição dessas contribuições. O 

conjunto sistemático de normas e princípios constitucionais que se pretende verificar para fins 

de identificação dos mencionados critérios não se restringirá àquele que se pode definir a partir 

dos capítulos da Constituição Federal que se referem à tributação, mas também e 

principalmente ao capítulo relacionado à ordem econômica, em especial os princípios da livre 

iniciativa e da livre concorrência. Em função do objeto de estudo que aqui se tem em vista, faz-

se imprescindível uma abordagem preliminar da evolução histórica do econômico nas 

Constituições, do conceito de direito econômico – que será visto como um desdobramento 

autônomo do Direito Público, caracterizando-se pela existência de princípios jurídicos 

específicos, não passíveis de aplicação em outros ramos –, bem como da concepção de Estado 

adotada pela Constituição de 1988, no que tange às possibilidades de sua atuação no campo 

econômico. Nesse contexto, será necessário verificar os modelos gerais concebidos 

teoricamente acerca da extensão e dos limites da intervenção do Estado na economia e, 

especificamente no caso brasileiro, quais as formas de intervenção admitidas pela Constituição 

relativamente ao Estado na economia. Entre essas fórmulas, encontra-se a contribuição (tributo) 

fundamentada na intervenção estatal, cujo perfil será identificado, assim como os parâmetros e 

critérios que devem ser utilizados para identificar os limites juridicamente impostos ao poder 

estatal no que se refere à instituição dessas contribuições interventivas. 

 

Palavras-chave: Estado. Economia. Intervenção econômica. Tributação. Contribuições. 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This study aims at analyzing in a critical manner the extra taxation and the State intervention, 

through taxation, in the economy. The subject-matter are interventional contributions in the 

economic domain and, more specifically, the reading of the normative model provided by the 

Federal Constitution, seeking an analysis of the validity criteria of actions from the Public 

Authority which are immediately related to an indirect role of the State in the economic scope. 

The theme introduction in these terms does not imply disregarding a more natural point of view 

when dealing with constitutionality questions of validity and control of instituting rules of such 

exactions, but move on especially to identify and define the limits legally imposed to the State 

with regard to the institution of those contributions. The systematic set of constitutional rules 

and principles which are to be verified in order to identify the criteria mentioned herein will not 

be restricted to what can be defined from the Federal Constitution chapters which are referred to 

the taxation, but also and mainly, from the chapter related to the economic order, specially the 

principles of free enterprise and free competition.  Considering the subject-matter of the study 

herein, it is mandatory to have a preliminary approach of the historical evolution of the 

economic in the Constitutions, of the economic law concept – which will be viewed as a self-

contained deployment of the Public Law and it is featured by the existence of specific law 

principles, non-subject to the application in other areas –, as well as the conception of State 

adopted by the Constitution of 1988, with respect to the possibilities of its role in the economic 

field. In this context, it shall be necessary to examine the general models theoretically designed 

about the extension and the limits of the State intervention in the economy and, mainly in the 

case of Brazil, which intervention forms are accepted by the Constitution relatively to the State 

in the economy. The contribution (tax) based on the State intervention is found right among 

these formulas, whose profile shall be identified as well as the parameters and criteria which 

shall be used in order to identify the limits legally imposed to the State power with regard to the 

institution of these interventional contributions. 

 

Key words: State. Economy. Economic Intervention. Taxation. Contributions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Entre as figuras tributárias do nosso sistema constitucional, encontram-se as 

contribuições insculpidas no caput do art. 149 da CF, a saber: (i) contribuição de intervenção no 

domínio econômico, (ii) contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicas e 

(iii) contribuições sociais. O presente estudo tem por objeto as contribuições de intervenção no 

domínio econômico e, mais especificamente, a leitura do modelo normativo previsto pela 

Constituição Federal, visando a uma análise dos critérios de validade de atos do Poder Público, 

imediatamente relacionados com a atuação indireta do Estado no âmbito econômico.  

Essas contribuições interventivas têm sido sistematicamente instituídas pela União nos 

últimos anos, infringindo, em alguns aspectos, o desenho constitucional sobre a matéria, 

sobretudo em face de as contribuições prestarem-se a desabridas violações do espírito 

constitucional, sendo a primeira delas a recorrente fraude ao princípio da Federação no que se 

refere à partilha constitucional das rendas, porquanto estas, decorrentes das sobreditas 

contribuições, não são compartilhadas, geralmente, com as demais unidades federativas.1 Além 

disso, grande parte das contribuições hoje em vigor incide sobre setor da economia, que não 

comporta intervenção, mas sim fiscalização permanente, como é o caso de empresas 

concessionárias, permissionárias ou autorizadas da União. Finalmente, muitas delas têm 

finalidade arrecadatória e incidem sobre fatos inteiramente desvinculados da intervenção 

supostamente buscada, a exemplo da contribuição incidente sobre os combustíveis, entre outras, 

em flagrante afronta aos princípios gerais da atividade econômica elencados nos arts. 170 a 181 

da Constituição Federal. Nota-se, ainda, uma grande tendência de aumento da carga tributária 

mediante a criação do tributo em questão.  

Nesse contexto, afigura-se imprescindível identificar o perfil constitucional do tributo, 

bem como os limites prescritos pelo direito positivo para a instituição das contribuições 

interventivas, notadamente no que tange à destinação obrigatória dos seus recursos. 

Para alcançar o escopo anunciado nos parágrafos antecedentes, procurar-se-á, em um 

primeiro momento, abordar a unicidade do sistema jurídico, para, em seguida, examinar os dois 

                                                           
1
 Nesse sentido, tem-se o entendimento de José Maria Arruda de Andrade, para quem os últimos governos federais 

promoveram não só um aumento da carga tributária, “mas da concentração federal dessa tributação, obtida por meio 

da majoração da alíquota ou da implementação de novas contribuições, cujas receitas, constitucionalmente, não são 

repassadas, geralmente, aos Estados-membros da Federação.” (BERCOVICI, Gilberto; ANDRADE, José Maria 

Arruda de; MASSONETTO, Luís Fernando. Reforma do estado, prestação de serviços públicos, contribuições 

especiais e federalismo. Revista do instituto de pesquisas e estudos, Bauru, v. 40, n. 45, p. 183-184, jan./jun. 2006).  
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subsistemas da Constituição do Estado Democrático de Direito, quais sejam, a Constituição 

Econômica e a Constituição Tributária, com vistas ao estudo do tributo – ou da norma tributária 

indutora – como elemento de aproximação entre o Direito Econômico e o Direito Tributário.
2
 A 

partir dessa premissa, ingressar-se-á no estudo do direito constitucional econômico, dando-se 

ênfase à ordem econômica e social e às formas de intervenção admitidas pela Constituição 

relativamente ao Estado na economia. Também, serão analisados os pressupostos dessa 

intervenção do Estado na ordem econômica, uma vez que essa conduta estatal está condicionada 

por certos requisitos constitucionais, que não podem ser desprezados pelo legislador 

infraconstitucional. Ao final, serão elencados e analisados os princípios gerais da atividade 

econômica, entre eles a dignidade da pessoa humana, a valorização do trabalho humano, a livre 

iniciativa e a justiça social. 

Em um segundo momento, dando continuidade ao estudo das interações entre a 

Constituição Econômica e a Tributária, será dedicada atenção especial ao sistema constitucional 

tributário, analisando não só os princípios tributários e os limites da extrafiscalidade, como a 

própria intervenção do Estado no domínio econômico por meio da tributação. Em seguida, 

serão delimitadas as características essenciais, as finalidades, enfim, o regime constitucional das 

contribuições interventivas.  

Prosseguindo o exame do tema e tomando por base os pressupostos da intervenção do 

Estado na ordem econômica, bem como as finalidades constitucionais de tal atividade 

interventiva, serão estudados, marginalmente, os critérios de aferição da constitucionalidade da 

norma jurídica interventiva e, de maneira mais aprofundada, os limites juridicamente impostos 

ao Estado, no que se refere à instituição de tais contribuições. A intervenção do Estado na 

ordem econômica importa na edição de uma norma jurídica, que deve observar os requisitos de 

validade previstos na Constituição Federal. Que parâmetros são esses? Nesse ponto, serão 

identificados os princípios constitucionais relacionados às contribuições e seu respectivo 

alcance no controle da conformidade da hipótese de incidência tributária com a Constituição. 

Uma vez concluída a análise dos aspectos constitucionais, serão elencadas algumas 

contribuições de intervenção no domínio econômico, acompanhadas de um estudo do regime de 

                                                           
2
 Mais que se firmar como elemento de aproximação, o tributo acentua “as relações entre Constituição Econômica e 

a Tributária”, que, no entendimento de Ricardo Lobo Torres, apresentam-se como íntimas e profundas. E prossegue 

enfatizando que “não há subordinação entre elas, pois a Constituição Tributária não se dilui na Econômica nem 

ocorre o contrário. Estão em equilíbrio permanente, influenciando-se mutuamente e relacionando-se em toda a 

extensão dos fenômenos econômico e tributário.” (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional 

financeiro e tributário, v. I - Constituição financeira, sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 

2009, p. 278).  
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cada uma delas. Aqui, buscar-se-á investigar a compatibilidade dessas exações com o modelo 

normativo previsto na Constituição. Além disso, nessa fase do trabalho comprovar-se-á, 

mediante o cotejo das normas impositivas em vigor com o texto constitucional, que algumas 

contribuições não guardam relação de compatibilidade com o perfil delineado pelo legislador 

constituinte. 
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2 UNICIDADE DO SISTEMA JURÍDICO  

 

No presente estudo, propõe-se, em certa medida, a interação entre ordem econômica e 

Direito Tributário, servindo de inspiração as palavras de Paulo de Barros Carvalho, para quem: 

 

A departamentalização do direito a que assistimos na atualidade, e que é fruto 

indiscutível do desenvolvimento histórico do Direito Positivo, a par da evolução e 

especialização dos estudos jurídicos, não haverá de esconder a necessária 

interdependência que deve existir entre os diferentes componentes do sistema jurídico, 

fazendo com que apareça como um todo, uno e indecomponível. [...] Qualquer secção 

que se pretenda promover nesse todo sistemático poderá responder apenas e tão 

somente à solicitação de ordem didática. Cientificamente, tanto no que pertine ao 

direito positivo, quanto à ciência do Direito, que o tem por objeto, o que existe é 

flagrante e incontendível unidade que deve estar sempre na mente do jurista como 

dado fundamental e princípio retor de qualquer trabalho que venha a empreender.3 

 

O Direito é, por excelência, um conjunto de regras sistematizadas que se harmonizam, 

visando regular as relações de interação na sociedade, com a perspectiva de comandos lógicos, 

que corporificam o chamado sistema jurídico de um determinado Estado.4 

Por sua vez, esse sistema jurídico é uno, indivisível e suficiente em si para disciplinar 

qualquer fato, situação ou comportamento, pois nele não podemos encontrar lacunas. No 

entanto, haverá normas que não estarão expressas no sistema, mas certamente serão aplicáveis 

como preceitos implícitos, decorrentes de princípios maiores, erigidos à categoria de 

verdadeiros comandos a orientar a produção legislativa. Assim, se lacunas existem5, estarão nas 

normas, não no sistema, que é pleno, tanto que uma lei tem aptidão para inaugurar ou inovar a 

ordem jurídica, pelo seu caráter geral e abstrato, mas nem assim poder-se-ia afirmar que o novo 

ato legal produzido amplia ou restringe o sistema jurídico, ou seja, ela permanece sem abalos na 

sua dimensão e plenitude. 

É assim que o intérprete deve enxergar o Direito, buscando solução para os aparentes 

conflitos e regras na unidade do sistema jurídico do qual fazem parte. O sistema, portanto, 

                                                           
3
 CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 1998. p. 74.    

4
 Vide, nesse sentido, Eros Roberto Grau, para quem “cada direito não é mero agregado de normas, porém um 

conjunto de unidade e coerência - unidade e coerência que repousam precisamente sobre os seus (dele = de um 

determinado direito) princípios. Daí a ênfase que imprimi à afirmação de que são normas jurídicas os princípios, 

elementos internos ao sistema; isto é, estão neles integrados e inseridos.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem 

econômica na constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 146). 
5
 Sobre o aprofundamento do estudo das lacunas, dentro do contexto da interpretação e da integração da norma 

tributária, vide ANDRADE, José Maria Arruda de. Interpretação da norma tributária. São Paulo: MP, 2006. p. 

210-227. 
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pressupõe um conjunto ordenado de elementos, que se relacionam entre si de forma harmônica, 

segundo um postulado de unidade6; nele não há conflitos: existem normas que exercem 

supremacia sobre outras pela posição hierárquica, normas outras que se sobrepõem por 

constituírem princípios constitucionais; há ainda, aquelas que particularizam um preceito legal e 

outras que ingressam legitimamente no sistema com o objetivo de contrariar normas 

precedentes. Nem assim haverá conflito, pois cabe ao intérprete aplicar o preceito de que a 

norma superior revoga a anterior quando for com ela incompatível, preservando, com esse 

procedimento, a estrutura lógica do sistema normativo. 

Segundo Márcio Severo Marques, um sistema caracteriza-se pela existência (i) de 

partes (elementos) identificáveis dentro de um todo do qual são componentes; e (ii) de um 

veículo que relaciona, entre si, essas partes, de forma coerente: essa a razão de ser sistema. O 

conjunto deve, pois, ser congruente, capaz de orientar sua própria intelecção pelo intérprete.7 

Tércio Sampaio Ferraz Jr. aponta como componentes do sistema o repertório e a 

estrutura; o primeiro diz respeito ao conjunto de elementos que o informam (o sistema) e o 

segundo corresponde às relações existentes entre aqueles elementos.8 

Também utilizando o significado de base, Paulo de Barros Carvalho refere-se ao sistema 

nos seguintes termos: 

 

Surpreendido em seu significado de base, o sistema aparece como o objeto formado de 

porções que se vinculam debaixo de um princípio unitário ou como composição de 

partes orientadas por um vetor comum. Onde houver um conjunto de elementos 

relacionados entre si e aglutinados perante uma referência determinada, teremos a 

noção fundamental de sistema.9 

 

                                                           
6
 Geraldo Ataliba refere-o nos seguintes termos: “O caráter orgânico das realidades componentes do mundo que nos 

cerca e o caráter lógico do pensamento humano conduzem o homem a abordar as realidades que pretende estudar, 

sob critérios unitários, de alta utilidade científica e conveniência pedagógica, em tentativa do reconhecimento 

coerente e harmônico da composição de diversos elementos em um todo unitário, integrado em uma realidade 

maior. A esta composição de elementos, sob perspectiva unitária, se denomina sistema.” (ATALIBA, Geraldo. 

Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: RT, 1969. p. 4). Em sentido contrário, vide Ricardo Lobo 

Tôrres, para quem “o sistema científico do Direito é plural e essa multiplicidade de sistemas, embora conexa e 

coerente, não apresenta unidade fechada e, por isso, não contrasta nem mesmo com a tópica” (TORRES, Ricardo 

Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. I - Constituição financeira, sistema tributário e 

estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 259).   
7
 MARQUES, Márcio Severo. Classificação constitucional dos tributos. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 24. 

8
 Nas palavras de Tércio Sampaio: “Sistema é um conjunto de elementos que estão relacionados entre si. Assim, 

nestes termos, os elementos compõem aquilo que chamamos de repertório do sistema e as relações que 

estabelecemos entre os elementos compõem aquilo que chamamos de estrutura do sistema.” (FERRAZ JÚNIOR, 

Tércio Sampaio. Conceito de sistema no direito. São Paulo: Atlas, 1976. p. 59).  
9
 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: fundamentos jurídicos da incidência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 

1999. p. 40.   
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Concluindo essa abordagem inicial, cumpre recordar como se deve interpretar a 

Constituição ou, de outro ponto de vista, qual deve ser a maneira mais adequada de fazer a 

exegese constitucional. Nesse sentido, tem-se Friedrich Müller, que, discorrendo sobre o 

princípio da unidade da Constituição, assim se manifesta: 

 

Esse princípio ordena interpretar normas constitucionais de modo a evitar contradições 

com outras normas constitucionais e especialmente com decisões sobre princípios do 

direito constitucional. A „unidade da Constituição‟ enquanto visão orientadora 

(Leitbild) da metódica do direito constitucional deve antepor aos olhos do intérprete, 

enquanto ponto de partida, bem como, sobretudo, enquanto representação do objetivo, 

a totalidade da Constituição como um arcabouço de normas. Este, por um lado, não é 

destituído de tensões nem está centrado em si (in sich ruhend), mas forma, por outro 

lado, provavelmente um todo integrado como sentido. No quadro do que deve ser 

argumentativamente defendido e fundamentado em termos de método, o intérprete 

deve procurar ajustar eventuais contradições que apareçam como resultados parciais 

no processo da concretização de modo a harmonizá-las umas com as outras no 

resultado.10 

 

Estabelecida, assim, a noção de sistema, passa-se à análise do econômico nas 

Constituições e, mais especificamente, das normas econômicas na Constituição. 

                                                           
10

 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho no direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. p. 

84. Nessa linha, destaca-se, também, a premissa levantada por Eros Roberto Grau acerca da interpretação e da 

crítica da ordem econômica: “sendo a Constituição um sistema dotado de coerência, não se presume contradição 

entre suas normas. A admitir-se a ocorrência de contradições entre elas – „princípios e soluções contraditórias‟, 

como refere Raul Machado Horta – por força hão de ser eliminadas, seja para afirmar-se que umas não são válidas 

(ou não se aplicam a determinados casos), seja as interpretando de modo adequado e suficiente à superação da 

contradição ou contradições.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 173). 
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3 DIREITO ECONÔMICO E SISTEMA CONSTITUCIONAL 

TRIBUTÁRIO 

 

Na proposta do presente estudo, o tributo firma-se como elemento de aproximação entre 

o Direito Econômico e o Direito Tributário. Essa percepção torna-se mais clara quando este é 

empregado para fins ordinatórios da economia, não para efeitos fiscais.  

Luiz Eduardo Schoueri chama a atenção para a intensa relação existente entre o Direito 

Econômico e o Tributário, notadamente no que concerne ao fenômeno das normas tributárias 

como instrumento de intervenção econômica, o que ele denomina “normas tributárias 

indutoras”.
11

 Ainda para o autor, passa a ser fundamental analisar a interação entre os princípios 

informadores da ordem econômica e as normas tributárias indutoras, segundo a qual: 

 

a inclusão de normas tributárias indutoras como medida de intervenção do Estado 

sobre o Domínio Econômico impõe a investigação de princípios de Direito 

Econômico, sejam eles limitadores da intervenção estatal, sejam eles propulsores. Tais 

princípios devem ser aplicados em conjunto com aqueles classicamente identificados 

com as normas tributárias, qual feixes que se interceptam na norma indutora, cujo 

regime jurídico apenas se pode definir a partir da somatória de seus efeitos.
12

 

 

Essa também é a ideia que se extrai da concepção pluralista do ordenamento jurídico, 

segundo a qual a Constituição Tributária e a Constituição Econômica condicionam-se e se 

completam reciprocamente, como ensina Ricardo Lobo Torres. Em sua opinião,  

                                                           
11

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Coord.). 

Tratado de direito constitucional tributário. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 536. A expressão „intervenção 

econômica‟ é empregada pelo autor na acepção apresentada por GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito 

econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981; e Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1978. p. 22, designando a “ação desenvolvida pelo Estado no e sobre o processo 

econômico”, “em direção a um mesmo objetivo: correção das distorções do liberalismo, para a preservação da 

instituição básica do sistema capitalista, o mercado.” Ainda para Eros Grau, adotada a expressão intervencionismo 

para referir o fenômeno considerado, manifesto, “pelo exercício, pela autoridade política, de ação sistemática sobre 

a economia e por uma estreita correlação entre os planos políticos e econômico - o que implica modificação na 

estrutura do capitalismo - poderemos esboçar uma classificação de suas formas. O intervencionismo admite, na sua 

dinamização, três modalidades diversas: a) intervenção por absorção ou participação: que ocorre quando a 

organização estatal assume, parcialmente ou não, ou participa do capital de unidades econômicas que detêm o 

controle patrimonial dos meios de produção e troca; b) intervenção por direção; que ocorre quando a organização 

estatal passa a exercer pressão sobre a economia, estabelecendo mecanismos e normas de comportamento 

compulsório para os sujeitos da atividade econômica; c) intervenção por indução; que ocorre quando a organização 

estatal passa a manipular o instrumental de intervenção em consonância e conformidade das leis que regem o 

funcionamento do mercado.” (GRAU, Eros Roberto. Planejamento econômico e regra jurídica. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 1978. p. 23-24). Para um estudo mais aprofundado acerca do tema: SCHOUERI, Luís Eduardo. 

Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. 
12

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica, p. 536.  
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as duas subconstituições se relacionam, primeiramente, sob o ponto de vista dos 

valores. A opção básica da Constituição Econômica pela ordem capitalista ou 

socialista vai condicionar a Constituição Tributária. A disciplina do mercado ou a sua 

eliminação fazem com que se afirme a Constituição Tributária intervencionista ou que 

desapareça a própria ideia de Constituição tributária, eis que, como vimos, o Estado 

Socialista não vive de tributos, mas da exploração da atividade produtiva. A garantia 

da existência das empresas privadas e os direitos fundamentais de conteúdo 

econômico, especialmente a proibição de confisco e a liberdade de comércio, 

emolduram a Constituição tributária. A distribuição de rendas entre os entes políticos 

no federalismo é outro ponto de contato entre as duas Constituições. Da mesma forma 

a justiça fiscal e econômica e a tributação de acordo com a capacidade econômica.13 
 

Contudo, antes de serem analisadas essas normas tributárias indutoras, notadamente 

aquelas que tomam por base a análise dos princípios tributários, da competência tributária e das 

externalidades, serão examinadas as normas econômicas na Constituição Federal de 1988, 

fazendo-se imprescindível uma abordagem preliminar da evolução histórica do econômico nas 

Constituições. 

 

 

3.1 ECONOMIA E CONSTITUIÇÃO 

 

As Constituições desempenham tradicionalmente, desde o seu surgimento, a função de 

normatizar o fenômeno político, estabelecendo, entre outras coisas, a quem cabe o poder e como 

se ascende aos órgãos supremos do Estado.
14

 Com o passar do tempo, elas passaram a 

contemplar outras áreas, o que se deu sobretudo no século XX, quando os princípios gerais e as 

                                                           
13

 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. I - Constituição 

Financeira, sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 278-279. Ainda para o autor, “a 

Constituição Tributária não se germana apenas à Constituição Econômica entendida no seu sentido de ordem 

econômica global, senão que também com ela mantém estreito relacionamento no que concerne à Política Fiscal e 

Econômica. Os problemas do federalismo fiscal, por exemplo, dependem da Política Constitucional Econômica.” 

(Ibid., p. 279).  
14

 Vide, por exemplo, Manoel Gonçalves Ferreira Filho, para quem a matéria da Constituição é a organização do 

poder político, que segundo a doutrina clássica abrange: “1) a forma do Estado - que na contraposição tradicional 

do Estado unitário/Estado federal é divisão territorial do Poder; 2) a forma do Poder, ou seja, o estabelecimento do 

Governo, a composição de seus órgãos, a repartição das atribuições - que na formulação tradicional obedece aos 

princípios representativo e de divisão funcional do Poder; 3) o modo de exercício do Poder, quer dizer, os ritos e as 

formalidades; 4) a fixação da extensão do Poder, ou melhor, a demarcação da fronteira entre o público e o privado.” 

(FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Estado de direito e constituição. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 84). 

Ainda, para José Joaquim Gomes Canotilho, a Constituição moderna pretendeu radicar duas ideias básicas: “(1) 

ordenar, fundar e limitar o poder político; (2) reconhecer e garantir os direitos e liberdades do indivíduo”. Ele 

prossegue enfatizando que “os temas centrais do constitucionalismo são, pois, a fundação e legitimação do poder 

político e a constitucionalização das liberdades.” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e 

teoria da constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003. p. 54-55).   
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regras fundamentais referentes ao social e ao econômico passaram a compor o seu texto,
15

 o que 

era inconcebível nas Constituições dos séculos XVIII e XIX, por serem consideradas matérias 

fora do alcance da intervenção estatal, pois, naquele período, a ordem econômica e os 

problemas sociais eram da alçada dos particulares. 

Após a Primeira Guerra Mundial, ganha corpo a democracia, com um forte anseio nas 

áreas econômica e social e trazendo em sua essência a consagração dos direitos econômicos e 

sociais, até então desprezados. Nesse sentido, diante do quadro de miséria que assolava a 

Europa do pós-guerra, os Estados deram-se conta dos sérios problemas de ordem social e 

econômica, ensejando o redirecionamento da atenção aos menos favorecidos. Tal preocupação 

reflete-se claramente na Constituição de Weimar, de 1919,
16

 na de Querétaro do México, de 

1917, e em outras, que procuraram incluir em seu corpo normas que alargassem os princípios e 

os mecanismos democráticos nas áreas econômica e social.
17

 Esse conjunto de normas de 

intervenção protetora ou restritiva às atividades econômicas vincula-se à garantia de uma 

existência digna para todas as pessoas, de acordo com o que se denomina justiça social. Surge, 

                                                           
15

 Na verdade, como ressalta Cármen Lúcia Antunes Rocha, “foi apenas com o advento dos movimentos sociais 

que eclodiram no curso do século XIX, e basicamente no início do século XX, que o constitucionalismo logrou 

alargar o elenco das matérias objeto de sua ocupação e preocupação. Ao lado e como consectário necessário dos 

direitos sociais que se foram conquistando, o tema relativo à ordem econômica introduziu-se no constitucionalismo 

transformando-o e tornando-o mais comprometido com a realização efetiva dos direitos reconhecidos e 

assegurados, antes apenas formalmente.” (ROCHA, Cármen Lúcia Antunes. Constituição e ordem econômica. In: 

FIOCCA, Demian; GRAU, Eros Roberto (Orgs.). Debate sobre a constituição de 1988. São Paulo: Paz e Terra, 

2001. p. 13). Prossegue a autora enfatizando que “a constitucionalização da matéria econômica fez-se no fluxo de 

um movimento social e político que caracterizou uma composição jurídica lógica, uma concepção estatal ideológica 

e uma postura política teleológica: os fins buscados, afirmados e a serem efetivados converteram o direito 

constitucional numa nova experiência política, jurídica e econômica.” (Ibid., p. 13). 
16

 Gilberto Bercovici, interpretando a visão de Carlos Miguel Herrera, salienta que este “defende a existência de três 

níveis na ordem econômica da Constituição de Weimar. O primeiro nível seria dos direitos fundamentais sociais 

econômicos, como o direito ao trabalho (art. 163), a proteção ao trabalho (art. 157), o direito à assistência social 

(art. 161) e o direito de sindicalização (art. 159). Outro nível seria o do controle da ordem econômica capitalista por 

meio da função social da propriedade (art. 153) e da possibilidade de socialização (art. 156). Finalmente, o terceiro 

nível seria o do mecanismo de colaboração entre trabalhadores e empregados por meio dos conselhos (art. 165). 

Com esta organização, a ordem econômica de Weimar tinha o claro propósito de buscar a transformação social, 

dando um papel central aos sindicatos para a execução desta tarefa. Nesse mesmo sentido, Neumann afirmava que 

os artigos da ordem econômica que tratavam de reforma agrária (art. 155), socialização (art. 156), direito de 

sindicalização (art. 159), previdência e assistência sociais (art. 161) e democracia econômica (art. 165) 

representavam a base para a construção do Estado Social de Direito, cujo fim último era a realização da liberdade 

social. Esta, por sua vez, significava a liberdade de os trabalhadores decidirem por si mesmos o destino de seu 

próprio trabalho.” (BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 

constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 14-15).  
17

 Após a ruptura com o paradigma liberal, o Estado Social vem redefinir os clássicos direitos à vida, à liberdade, à 

propriedade, à segurança e à igualdade. O cidadão, antes cidadão-proprietário, passa a ser visto como “cliente” de 

uma administração pública que busca garantir bens e serviços (CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. 

Direito constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 59).  
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então, a Constituição econômica, que é uma especial focalização da matéria relativa à 

economia, dentro da própria Constituição.
18

  

Atualmente, ao contrário da economia clássica e a partir de uma realidade econômica de 

grande concentração empresarial, pode-se entender a regulamentação pelo Estado da atividade 

econômica. Nesse contexto, a livre iniciativa continua a ser o princípio fundamental da ordem 

econômica, mas a economia passa a ser regulada por princípios constitucionais. Da mesma 

forma, o desenvolvimento econômico
19

 continua a ser o objetivo principal que todos os Estados 

procuram atingir; no entanto, o desenvolvimento social, cultural, educacional, depende de um 

substrato econômico. Além disso, sem o desenvolvimento econômico dos meios e dos produtos 

postos à disposição do consumidor, aumentando destarte o seu poder aquisitivo, não há maneira 

de atingir o objetivo, também nobre, de efetivação dos direitos fundamentais sociais, que 

depende dos recursos econômicos para a sua satisfação.  

Ainda, na medida em que o Estado intervém sobre o domínio econômico, a expressão 

„ordem econômica‟ passa a ter, também, um evidente sentido de transformação da realidade, 

com a finalidade de atingir os objetivos pretendidos pelo legislador, que podem ser tanto de 

incentivo à obtenção de determinado comportamento quanto de coerção sobre o comportamento 

adotado.  

Nesse sentido, segundo o professor Gilberto Bercovici, a Constituição Federal de 1988 

é, claramente, uma Constituição dirigente, como se percebe pela fixação dos objetivos da 

República, no seu art. 3º. Tal dispositivo constitucional, além de integrar a fórmula política do 

Estado, também é a cláusula transformadora, que explicita o contraste entre a realidade social 

injusta e a necessidade de eliminá-la, implicando a obrigação do Estado de promover a 

superação do subdesenvolvimento e a transformação da realidade brasileira.
20

  

                                                           
18

 Como bem observa Cármen Lúcia Antunes Rocha, “com esta inclusão se estratifica no direito um modelo 

econômico ressalvado de liberdades que conduzam à ideia de condição neutra ou „aética‟ ou „descomprometida 

socialmente‟. Não apenas são postos e impostos limites constitucionais ao processo econômico, como também se 

estabelecem deveres constitucionais ao Estado para que aquele se dê segundo princípios diretivos que assegurassem 

o seu acoplamento e coerência à ordem econômica. A inserção de normas econômicas na Constituição faz garantir 

os princípios que fundamentam a democracia, estabelecendo um limite negativo da atuação do Estado, quer quanto 

às políticas públicas adotadas, quer quanto à legislação positivada que não podem destoar daqueles, e uma 

determinação positiva para a conduta do Estado, que tem de se comportar de maneira conforme compatível com 

aqueles princípios.” (ROCHA, Carmen Lúcia Antunes. Constituição e ordem econômica, p. 13-14).  
19

 Sobre a ideia de Constituição como um projeto nacional de desenvolvimento, vide BERCOVICI, Gilberto. Ainda 

faz sentido a Constituição dirigente? In: INSTITUTO DE HERMENÊUTICA JURÍDICA. Revista do Instituto de 

Hermenêutica Jurídica. Porto Alegre: IHJ, 2008. v. 6. p. 149-162. Para o autor, o sentido de Constituição dirigente, 

no Brasil, está vinculado à concepção da Constituição como um projeto de construção nacional (Ibid., p. 158-159).  
20

 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 36-37. Prossegue o autor asseverando que a “ideia de cláusula 
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3.1.1 Evolução histórica: do estado liberal ao intervencionismo 

 

É unanimidade entre os doutrinadores que a questão econômica sempre esteve ligada à 

questão jurídico-política;
21

 além disso, não se pode negar a umbilical relação entre o direito 

constitucional e os aspectos econômicos que se apresentaram ao longo da história.
22

 

                                                                                                                                                                                     

transformadora”, na expressão de Pablo Lucas Verdú, está ligada ao art. 3º da Constituição italiana de 1947 e ao art. 

9º, 2 da Constituição espanhola de 1978. “Em ambos os casos, a „cláusula transformadora‟ explicita o contraste 

entre a realidade social injusta e a necessidade de eliminá-la. Deste modo, ela impede que a Constituição considere 

realizado o que ainda esta por se realizar, implicando a obrigação do Estado em promover a transformação da 

estrutura econômico-social. Os dois dispositivos constitucionais supracitados buscam a igualdade material através 

da lei, vinculando o Estado a promover meios para garantir uma existência digna para todos. A eficácia jurídica 

destes artigos, assim como a do nosso art. 3º, não é incompatível com o fato de que, por seu conteúdo, a realização 

destes preceitos tenha caráter progressivo e dinâmico e, de certo modo, sempre inacabado. Sua materialização não 

significa a imediata exigência de prestação estatal concreta, mas uma atitude positiva, constante e diligente do 

Estado. Do mesmo modo que os dispositivos italiano e espanhol mencionados, o art. 3º da Constituição de 1988 

está voltado para a transformação da realidade brasileira: é a „cláusula transformadora‟ que objetiva a superação do 

subdesenvolvimento.” (Ibid., p. 36-37). 
21

 Para Luís S. Cabral de Moncada, essas relações entre a economia e o direito, todavia, “não são uniformes e têm 

variado ao longo do tempo”. Segundo o autor, existiram momentos em que a primazia era da economia sobre o 

direito e outros, em que essa relação se inverteu. Ainda durante o período liberal, a confiança cega no mercado 

como instrumento da riqueza geral desapareceu. “E é precisamente no país, os EUA, em que o liberalismo 

econômico parecia invencível, que as restrições àquela confiança aparecem sob a forma da disciplina da 

concorrência”. Prossegue o autor enfatizando que: “afinal não há uma relação de subserviência do direito para com 

a economia tão evidente como se pensava. Melhor dizendo, as relações recíprocas são mais complexas do que se 

supunha e, sobretudo, não são de sentido único.” (MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito econômico. 5. ed. 

Coimbra: Coimbra, 2007. p. 7-8). Vide ainda, nesse sentido: BERCOVICI, Gilberto. O ainda indispensável direito 

econômico. In: BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita; BERCOVICI, Gilberto; MELLO, Claudineu de (Orgs.). 

Direitos humanos, democracia e república: homenagem a Fábio Konder Comparato. São Paulo: Quartier Latin, 

2009. p. 504.  
22

 Sobre a relação entre direito e economia, são imprescindíveis as opiniões de Max Weber, em especial aquelas 

decorrentes do estudo de sua sociedade econômica, conforme assinala Richard Swedberg. Segundo ele, o Estado 

moderno tem cinco funções básicas, sendo que três dessas funções estão diretamente relacionadas ao sistema legal: 

“a promulgação de leis (função legislativa)”, “a proteção dos direitos adquiridos (administração da justiça)” e “a 

garantia da segurança pessoal e da ordem pública (a polícia)”. Ele considera, também, que, nas sociedades 

ocidentais, há uma tendência muito pronunciada de a legitimação ter uma natureza legal: os líderes políticos são 

obedecidos, principalmente, por terem recebido o poder e por exercê-lo de acordo com a lei. Ainda, o direito 

também desempenha um papel-chave na economia moderna, principalmente por causa do contrato: “A vida 

econômica na atualidade repousa sobre oportunidades adquiridas através de contratos.” Nesse sentido, todos os 

contratos são garantidos, em princípio, pela “ameaça da coerção legal”, que é administrada pelo Estado, sendo que, 

em geral, há a necessidade de previsibilidade na economia moderna, o que inclui o sistema legal. Além disso, um 

dos pressupostos do capitalismo racional ocidental, segundo Weber, é “uma lei racional, ou seja, previsível.” 

(SWEDBERG, Richard. Max Weber e a ideia de sociologia econômica. Rio de Janeiro: UFRJ, 2005. p. 155). 

Ressalta o autor a importância de mostrar a evolução das opiniões de Max Weber sobre a relação entre direito e 

economia. Todavia, nesse texto, ele restringe-se a discutir basicamente a visão de Weber acerca do direito e da 

economia da sociologia produzida nos últimos 10 anos de sua vida (1919-1920), uma vez que, durante essa década, 

Weber desenvolveu tanto sua sociologia do direito quanto sua sociologia econômica: “Meu foco principal é sobre a 

contribuição de Weber para a Grundriss der Sozialökonomik, isto é, sobre Economia e sociedade. Começo 

mostrando como Weber via a relação entre direito e economia de um ponto de vista sociológico; em seguida 

discuto como ele via essa relação nos principais tipos de direito que existiram ao longo da história.” (Ibid., p. 158). 

Prossegue enfatizando que: “A função básica do direito na vida econômica, vista da perspectiva sociológica, é 

descrita da seguinte maneira: „A validade empírica de uma norma, como norma jurídica, afeta os interesses de um 
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A gênese dessa relação está ligada às bases do constitucionalismo moderno,
23

 que tem 

seu desencadeamento determinado pela criação das Constituições dos Estados americanos, pela 

edição da Constituição norte-americana de 1787 e pela Revolução Francesa, em 1789; mais 

especificamente, na França pré-revolucionária, por Emmanuel Joseph Sieyès
24

, que 

desenvolveu uma teoria constitucional, fundada em um momento histórico extremamente 

delicado, no qual, com a evolução da crise do Estado francês, os ideais libertários tiveram uma 

conotação grandiosa, deixando de ser meramente político-jurídicos, para alcançar a esfera 

econômica. 

Alberto Venâncio Filho afirma que “o Estado liberal que emergiu da Revolução 

Francesa
25

 e predominou durante o século XIX operou uma dissociação bem nítida entre a 

atividade econômica e a atividade política”.
26

 Ainda para o autor, “o mesmo movimento 

doutrinário que ofereceu o molde para o Estado do século XIX, caracterizado por uma posição 

restrita e limitada, ramificou-se também no domínio econômico por uma atitude que impôs o 

afastamento do Estado desse setor, regido pelo que foi denominado de „mão invisível‟”.
27

 

                                                                                                                                                                                     

indivíduo em muitos aspectos. Em particular, pode dar a um indivíduo certas oportunidades previsíveis de ter bens 

econômicos à sua disposição ou de adquiri-los em certas condições no futuro‟.” (Ibid., p. 163).  
23

 Manoel Gonçalves Ferreira Filho, citando o ensaio de McIlwain, intitulado Constitucionalismo antigo e moderno, 

acentua que “o constitucionalismo não se reduz ao projeto de implantação, em toda parte, de Constituições escritas, 

que a história moderna mostra haver nascido no século XVIII.” (FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. 

Princípios fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 3). Mais que isso, para ele o 

constitucionalismo significa a busca da limitação do Poder. Nesse passo, ressalta o autor, “teria havido um 

constitucionalismo „antigo‟ que o século das luzes substituiu por um constitucionalismo „moderno‟.” Dentro desse 

contexto, o constitucionalismo antigo é visto como fonte de muitos institutos e ideias, que amoldam o 

constitucionalismo moderno. Ainda para Manoel Gonçalves Ferreira Filho, as principais contribuições para o 

ideário do constitucionalismo moderno seriam: (i) o governo de leis (o Estado de Direito), (ii) o direito 

suprapositivo (ou direito natural), (iii) a origem popular do poder, (iv) os freios, os contrapesos e a divisão do 

poder, (v) as assembleias representativas e (vi) a noção de supremacia da Constituição (Ibid., p. 5-20). 
24

 Na verdade, a interpretação inicial que se pode fazer de Sieyès é a de que ele idealizou uma proposta política de 

modernização da sociedade francesa. No entanto, a realidade dos fatos conduziu-o a uma percepção maior 

(SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A constituinte burguesa. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1990. p. 21).   
25

 Eros Roberto Grau, tratando dos antecedentes e do declínio do liberalismo econômico, chama a atenção para o 

fato de que “a Revolução Francesa é fruto da ascensão da burguesia, que se afirma como classe titular de interesses 

e de uma ideologia própria a partir da Revolução Industrial. São a acessibilidade à utilização de novas fontes de 

energia e de matéria-prima (carvão e ferro) e a emancipação da produção à tradição – o que levou à produção 

empresarial, contestadora da postura conservadora do corporativismo, na qual a capacidade de produzir constituía 

privilégio social – que abrem momento à doutrina a serviço dos interesse da burguesia. Em nome da preservação de 

tais interesses, não apenas os privilégios de produção foram rompidos, mas também o Estado, a serviço da 

burguesia, passou a cumprir um papel extremamente restrito diante dos fatos econômicos e sociais.” (GRAU, Eros 

Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981, p. 16). 
26

 VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado no domínio econômico: o direito público econômico no 

Brasil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 3.  
27

 VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado no domínio econômico: o direito público econômico no 

Brasil, p. 4.  
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Nesse sentido, vale ressaltar que o pensamento que emerge e domina o século XVIII é 

marcado pelas doutrinas econômicas desenvolvidas por Adam Smith
28

 e pelos fisiocratas, que, 

sob a chefia de Nicolas Baudeau, advertem para uma nova imposição: uma legislação de caráter 

econômico que viria a concorrer para a regulamentação da vida no seio da sociedade, 

incrementando condições de segurança e afastando a ingerência do Estado. Inaugura-se, 

destarte, a exigência do que atualmente denominamos „constituição econômica‟, expressão que, 

aliás, Baudeau utiliza em um dos capítulos de sua obra Première Introduction a la Philosophie 

Économique.
29

 Para os fisiocratas, os fenômenos econômicos estariam na dependência de leis 

derivadas da natureza das coisas, impondo a liberalização da circulação das mercadorias, na 

linha do célebre laisser-faire, laissez-passer.
30

 

De acordo com John Maynard Keynes, 

 

esta é a terceira corrente de pensamento, que pode ser descoberta em Adam Smith, e 

que, fundamentalmente, estava pronta a permitir que o bem comum repousasse no 

„natural esforço de cada indivíduo para melhorar sua condição‟, ideia que só se 

desenvolveria completa e conscientemente no início do século XIX. O princípio do 

laissez-faire chega assim para harmonizar o individualismo e o socialismo, e para unir 

o egoísmo de Hume ao máximo benefício do maior número. O filósofo político 

poderia ser substituído pelo homem de negócios, pois este conseguia atingir o 

summum bonum do filósofo, simplesmente através da procura de seu lucro pessoal.31 

 

                                                           
28

 Adam Smith estabeleceu as primeiras definições da então incipiente sociedade capitalista: a divisão do trabalho, 

as classes sociais, a relação entre o valor e o trabalho para uma mercadoria, considerações sobre tributação etc. 

Teórico do liberalismo econômico, ele era um crítico da interferência do Estado na economia; defendia a liberdade 

de mercado, a “mão invisível” que faria com que mercado, indústria e consumo se autorregulassem. Escreve o 

autor, na introdução da obra, que: “o trabalho anual de toda nação é o fundo que originalmente lhe fornece todas as 

necessidades e utilidades da vida que consome, consistindo sempre ou no produto imediato desse trabalho, ou 

naquilo que é comprado com esse produto das outras nações.” (SMITH, Adam. Riqueza das nações: edição 

condensada. Tradução de Norberto de Paula Lima. São Paulo: Folha de São Paulo, 2010. (Coleção Folha). 
29

 Para muitos autores, foi Nicolas Baudeau (1730-1792) quem primeiro tratou da “legislação econômica”, 

afirmando que toda atividade econômica é regida por uma Constituição econômica, o que os leva a afirmar que essa 

obra teria influenciado a própria doutrina alemã atual, na qual se confere destaque à Constituição econômica. 

Outros indicam Proudhon como tendo usado a expressão em meados do século XIX. Para ele, o Direito Econômico 

sobrepõe-se ao Direito Político, o que não teria sido percebido antes (SOUZA, Washington Peluso Albino de. 

Primeiras linhas de direito econômico. 6. ed. São Paulo: LTR, 2005. p. 43-44).  
30

 “Tradicionalmente, a máxima laissez-nous faire é atribuída à frase que o comerciante Legendre dirigiu a Colbert, 

por volta do fim do século XVII. „O que posso fazer para ajudá-los‟ perguntou Colbert. „Nous laisser faire‟ 

respondeu Legendre. Mas não há dúvida que o primeiro autor a empregar a frase, e usá-la numa clara associação 

com a doutrina, foi o Marquês d‟Argenson, aproximadamente em 1751. O Marquês foi o primeiro homem a se 

entusiasmar pelas vantagens econômicas de os governos deixarem o comércio livre. Dizia ele que, para governar 

melhor, é preciso governar menos. [...] Aqui temos, totalmente formulada, a doutrina econômica do laissez-faire, 

com sua expressão mais fervorosa do livre comércio.” (KEYNES, John Maynard. O fim do „laissez-faire‟. In: 

SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). John Maynards Keynes. 2. ed. São Paulo: Ática, 1994. (Coleção Os Grandes 

Cientistas Sociais). p. 111-112).  
31

 KEYNES, John Maynard. O fim do „laissez-faire‟, p 108-109. 
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O individualismo possessivo, enfatizado pela teoria liberal de Adam Smith,
32

 

inegavelmente teve seu apogeu, mas conheceu muito rapidamente a sua derrocada. Sieyès, por 

sua vez, buscou incorporar à França, dentro de sua realidade, “as concepções liberais 

econômicas de Adam Smith”. 
33

  

Caracterizando melhor a posição desse Estado liberal, que vigorou no fim do século 

XVIII e no século XIX e tinha como traço fundamental dispensar, tanto quanto possível, a 

presença do Estado, tem-se uma concepção que decorre de uma dupla influência: (i) o 

individualismo filosófico e político do século XVIII e da Revolução Francesa, que considerava 

como um dos objetivos essenciais do regime estatal a proteção de certos direitos individuais 

contra os abusos da autoridade; e (ii) o liberalismo econômico dos fisiocratas e de Adam Smith, 

segundo o qual a intervenção da coletividade não deveria falsear o jogo das leis econômicas, 

devendo o Estado abster-se de ingerência na órbita econômica, fazendo prevalecer o princípio 

da iniciativa privada como propulsor do desenvolvimento econômico. 

Nessa linha, convém ter presente que a subordinação do econômico ao político 

expressava os interesses da burguesia (a classe dominante), que se sentia em condições de 

livremente produzir e prestar os serviços, desde que o Estado não lhe incomodasse a atividade. 

No sistema liberal, cujo traço característico era a ingerência do Estado na área econômica, a 

economia foi deixada num regime de liberdade, devido à política entender que esse sistema 

convinha aos interesses sociais; contrariamente, quando entendeu que devia sujeitá-la, o fez sem 

maiores dificuldades.
34

 

                                                           
32

 A teoria de Adam Smith, desenvolvida em seu livro A riqueza das Nações, escrito em 1776, configura o 

nascimento do liberalismo econômico e a drástica redução do papel do Estado, fazendo prevalecer o princípio da 

iniciativa privada como elemento essencial do desenvolvimento econômico. Portanto, é evidente que a posição que 

o Estado assumiu durante esse período caracterizou-se, sobremaneira, pela ausência do domínio econômico. Para 

Leda Maria Paulani, “a existência do indivíduo e de sua liberdade de decisão e escolha é um dos pressupostos 

fundamentais da esfera de saber que conhecemos por ciência econômica. Desde os seus primórdios, nas 

considerações de Adam Smith, até os atuais e sofisticados modelos de inspiração neoclássica, o indivíduo se coloca 

como peça fundamental: sem ele não há nem propensão à troca, nem preço de mercado girando em torno de preço 

natural, nem maximização sujeita a restrições, nem preferências reveladas, nem propensão a consumir a e poupar, 

nem decisões de investimento, nem demanda efetiva como ponto de oferta, nem antecipação racional de medidas de 

política econômica, nem progresso tecnológico, nem concorrência, nem crises... nem mercados.” (PAULANI, Leda 

Maria. Hayek e o individualismo no discurso econômico. Lua Nova, São Paulo, n. 38, p. 97-98, 1996). 
33

 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituição burguesa, p. 21.  
34

 Vide, nesse sentido, entre outros, VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado no domínio 

econômico: o direito público econômico no Brasil, p. 4 e BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro. 

São Paulo: Celso Bastos, 2000. p. 80. Ainda para Alberto Venâncio Filho, “se examinarmos a posição doutrinária 

de um representante típico do liberalismo econômico, como seja, ADAM SMITH, verificamos que, considerava ele 

que „de acordo com o sistema de liberdade natural, o soberano (leia-se o Estado) tem somente três deveres a 

cumprir; três deveres de grande importância na verdade, mais claros e inteligíveis ao senso comum: primeiro, o 

dever de proteger a sociedade da violência e da invasão por outras sociedades independentes; segundo, o dever de 

proteger, na medida do possível, cada membro da sociedade da injustiça e da opressão de qualquer outro membro, 
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Os resultados desse regime foram, de fato, extraordinários, como assinala Francisco 

Ayala: 

 

O grande impulso econômico e técnico, em virtude do qual nossa civilização chegou a 

ser o que é hoje, se cumpriu, com o é sabido, debaixo do princípio da abstenção do 

Estado nas relações sociais de produção e distribuição de bens. A parte mais 

característica e intensa desse impulso teve lugar no curso do século XIX: se se 

compara o tônus médio da vida na Europa e na América antes da Revolução Francesa 

com o que chegou a adquirir quando, em 1914, estalou a Primeira Guerra Mundial, o 

resultado da comparação evidenciará uma diferença assombrosa.35 

 

O Estado liberal foi um dos grandes propulsores da civilização moderna, na medida em 

que foi responsável não só pela revolução tecnológica, como pelo aumento sem precedentes da 

quantidade de bens produzidos. Portanto, foi sob as leis de mercado que se deu o mais 

formidável crescimento econômico de todos os tempos. Contudo, não se pode perder de vista 

que toda essa evolução gerou imensas mudanças no quadro social, criando desconforto e 

desequilíbrio de forças entre mão de obra operária e os empresários que, evidentemente, valiam-

se do Estado mínimo para abusar de sua posição de vantagem. Neste contexto, pode-se afirmar 

que todos esses êxitos não eliminaram a eclosão de uma política obreira e de aspirações de 

cunho social, que resultaram, em última análise, no intervencionismo do Estado.
36

 

                                                                                                                                                                                     

ou o dever de estabelecer uma adequada administração da justiça; em terceiro, o dever de erigir e manter certas 

obras públicas e certas instituições públicas que nunca será do interesse de qualquer indivíduo ou de um pequeno 

número de indivíduos erigir e manter; porque o lucro jamais reembolsaria as despesas para qualquer indivíduo ou 

número de indivíduos, embora possa frequentemente proporcionar mais do que o reembolso a uma sociedade 

maior‟.” (SMITH, 1811 apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado do domínio econômico, p. 

4-5). 
35

 AYALA, Francisco. El intervencionismo del estado em las actividades econômicas. Montevidéu, Consejo 

Interamericano de Comércio y Producción, 1947 apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. A intervenção do estado do 

domínio econômico: o direito público econômico no Brasil, Rio de Janeiro: Renovar, 1998. p. 6-7.  
36

 Alberto Venâncio Filho, apoiado em um trecho de André Piette, demonstra que o funcionamento do regime 

liberal exigiria, no entanto, uma moral de homens honestos e teria como pressuposto certa igualdade, requerendo, 

ademais, uma competição equilibrada. Como esses pressupostos não foram alcançados, surgem a crise da liberdade, 

caracterizada pela crise social do século XIX, a crise econômica do período entre as duas grandes guerras e os 

desequilíbrios internacionais do presente (PIETTRE, André. La liberté economique et son évolution. Encyclopédie 

Française – Tome X L‟Eat – Paris, Encyclopédie Française, 1964 apud VENÂNCIO FILHO, Alberto. A 

intervenção do estado do domínio econômico, p. 8). Prossegue Alberto Venâncio Filho enfatizando que “durante 

todo o transcorrer do século XIX, importantes transformações econômicas e sociais vão profundamente alterar o 

quadro em que se inseria esse pensamento político-jurídico. As implicações cada vez mais intensas das descobertas 

científicas e de suas aplicações, que se processam com maior celeridade, a partir da Revolução Industrial, o 

aparecimento das gigantescas empresas fabris, trazendo, em consequência, a formação de grandes aglomerados 

urbanos, representam mudanças profundas na vida social e política de países, acarretando alterações acentuadas nas 

relações sociais, o que exigirá que paulatinamente, sem nenhuma posição doutrinária pré-estabelecida, o Estado vá, 

cada vez mais, abarcando maior número de atribuições, intervindo mais assiduamente na vida econômica e social, 

para compor os conflitos de interesses de grupos e indivíduos. Por outro lado, o regime político adotado pelo 

constitucionalismo, aliado a uma extensão bastante ampla das oportunidades educacionais, aumenta cada vez mais 

a base em que se assentam, com uma participação mais intensa de camadas mais numerosas da população no 

processo político, trazendo para o debate da vida política seus problemas e suas reivindicações.”  
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Eros Roberto Grau ressalta que “o liberalismo, como regime econômico, estava 

predestinado a fracassar”, seja pelas crises que ciclicamente afetavam a economia, seja pelo 

conflito armado entre capital e trabalho e pelo comprometimento do próprio ideal de mercado 

livre.
37

  

Ainda segundo o autor, 

 

a oposição entre burguesia empresarial, de um lado, e a força de trabalho organizada, 

de outro, – nutrida no exacerbamento das distâncias e desigualdades sociais, em 

detrimento da segunda – passava a exigir sensível correção no regime, para que não se 

colocasse sob riscos maiores o sistema de produção capitalista.38 

 

E prossegue asseverando que 

 

tal estado de coisas forçou o Estado a abandonar a posição de passividade em que se 

colocava para, com muito de timidez, inicialmente desempenhar um papel de mera 

correção das distorções que comprometiam o regime – deixava de ser ele então, às 

escancaras, como assevera Miguel Reale, um simples árbitro das competições 

econômicas, destinado a garantir aos vencedores os frutos de uma luta socialmente 

desigual. São marcantes os momentos que expressam essa mudança de atitude: 

inicialmente, sob motivação de ordem ética, surge, na França, em 1810, a lei sobre 

estabelecimentos incômodos, insalubres e perigosos; na Inglaterra, em 1819, a 

regulamentação sobre emprego de crianças na indústria algodoeira; ainda na França, 

em 1814, a lei sobre trabalho infantil; posteriormente, já então sob a motivação de 

preservação do abastecimento de gêneros alimentícios, nos Estados Unidos, as 

„grangers laws‟, que deram origem ao caso Munn x Ilinois, em 1877, na Corte 

Suprema Americana. Em seguida, embora ainda episodicamente, sobrevêm, em 1889, 

a lei antitruste canadense e, no ano seguinte, a lei Sherman. O despotismo econômico, 

expresso no aparecimento de unidades econômicas que assumem uma destacada 

posição nos mercados, capaz de permitir-lhes a sua „regulamentação‟, em benefício 

próprio, levou o Estado a tornar mais evidente a sua intervenção no processo 

econômico, objetivando, através da organização deles, a preservação do ideal de livre 

concorrência.39  

 

Nesse momento histórico em que o Estado é chamado a intervir, em face das constantes 

crises e desalinhamentos sociais provenientes da ausência de regras, de ingerência e de 

fiscalização, cria-se um ambiente carecedor de planificação normativa de conteúdo 

constitucional, que diz respeito à ordem econômica e social.  

                                                           
37

 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico, p. 16. 
38

 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p. 16.   
39

 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. p. 17.  
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Em meados do século XIX, surge o marxismo, com o manifesto comunista de Karl 

Marx, que foi a peça teórica que embasou o movimento obreiro no século XX.
40

 Ele ressaltava a 

preponderância das relações de produção, a sociedade sem classes e a gradual supressão do 

Estado, porquanto este teria perdido sua razão de existir, uma vez dizimada a classe social, em 

prol da qual fora idealizada sua figura. Além disso, não se pode deixar de registrar que a 

Revolução Russa foi a materialização da ideologia de Karl Marx.  

As Constituições econômicas marxistas eram inspiradas numa nova ideologia, na qual o 

coletivo predominava ao individual, e tinham como traços fundamentais a estatização da 

economia e o abandono da mão invisível de Adam Smith, presente nos sistemas liberais; para 

elas, tudo resultava do plano econômico estatal. 

Nesse contexto, a Constituição Soviética de 1918
41

 implantou o sistema de economia 

coletivista, por meio de normas que aboliam expressamente a propriedade privada da terra e as 

demais riquezas naturais; Constituição que se espraiou por diversos países do mundo, sobretudo 

os do Leste Europeu, após a Segunda Guerra Mundial.
42

 

Por outro lado, o intervencionismo tem sua origem ligada ao advento do Estado do 

Bem-Estar (Welfare State), podendo ser considerado um sistema estatal intermediário entre o 

liberalismo e o marxismo, uma vez que defende o capitalismo industrial e faz concessões na 

ordem social. O intuito da implantação dessa nova sistemática é evidente: atrair o mundo 

ocidental para o capitalismo, em oposição ao socialismo. 

Assim, diante do fracasso do Estado liberal ante os problemas sociais do pós-guerra, 

principalmente a miséria e o desemprego, e do Estado socialista, como titular exclusivo da 
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atividade econômica, sucumbindo por completo com a iniciativa privada e a livre concorrência, 

surge o Estado intervencionista. “É dizer, ele surge, em parte, em razão da teoria liberal de 

Adam Smith, de que o mercado regula-se por si próprio, não ter sido o bastante para conter os 

abusos da época.”
43

   

Eros Roberto Grau chama a atenção para o fato de que  

 

tal passagem, no entanto, não se opera em um só passo. Há vários momentos, dentro 

do caminho de evolução do Estado Liberal para o Estado Social. Se pretendêssemos, 

rapidamente, apontar tais momentos marcantes, diríamos que o primeiro deles se 

enuncia como neoliberal. Neste instante há ainda a pressuposição da livre concorrência 

das forças de mercado, que o Estado deve assegurar, como o melhor caminho para a 

realização dos interesses sociais; admite-se já, no entanto, a necessidade de o Estado 

interferir no jogo das concorrências para restaurar seu „equilíbrio natural‟. A seguir, no 

entanto, surge o momento social, quando então se admite que não há coerência entre o 

livre jogo das forças de mercado e o interesse social; o Estado passa a ser o 

responsável pelo processo econômico e, definindo políticas, a dirigi-lo. A „mão 

invisível‟ de Adam Smith é então substituída pela mão visível do Estado, 

conformadora da ordem econômica.
44

 

 

Em face disso, surge a necessidade de o Estado intervir na economia, por meio do 

ordenamento jurídico, utilizando, para tanto, normas constitucionais – que dizem respeito às 

ordens econômica e social, estabelecendo diretrizes a serem seguidas pelo Estado na condução 

de políticas públicas de incentivo aos desenvolvimentos econômico e social da coletividade – e 

infraconstitucionais.  

Ainda, nesse Estado intervencionista, o ente estatal assume dupla função na economia, 

quais sejam: suprir as deficiências de mercado e implementar os objetivos de política 

econômica definidos em nível político. Nele, a propriedade e a atividade econômica são 

reservadas à iniciativa privada, como instrumento assegurador do bem-estar social, cabendo ao 

Estado a função de incentivar e regular a economia, com o intuito de manter o bom 

funcionamento do mercado e dos mecanismos de concorrência. Cria-se, portanto, uma 

Constituição econômica no sentido mais pleno da palavra, na medida em que se pode encontrar, 

na Constituição, um conjunto de prerrogativas para o Estado, que perpassam os elementos que 

tradicionalmente compõem as Constituições liberais, quais sejam: (i) a divisão de Poderes – 

incluindo a previsão da estrutura, as competências, o modo de aquisição, o exercício e a perda; e 

(ii) a previsão de direitos e garantias individuais; agregando, ainda, os direitos e garantias 

coletivos e as normas de ordem econômica e social. 
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Com o advento da Segunda Guerra Mundial, houve a afirmação dos Estados Unidos 

como uma potência industrial. Nessa mesma época, a Europa Oriental e a China tornaram-se 

socialistas, o que significou um enxugamento no mercado. Da mesma forma, as colônias recém-

libertadas voltaram-se para uma maior proteção dos mercados, passando a controlar o nível de 

importações. 

Em 1947, dois anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall foi 

implantado em uma Europa devastada e arrasada em consequência da guerra. A situação era 

desoladora: indústrias e plantações devastadas e grande parte da população desabrigada. A 

ajuda norte-americana, considerada o maior plano de assistência jamais visto na história 

mundial, devolveu à Europa a posição de destaque no mundo ocidental moderno.  

Com o início do movimento da globalização, tudo que no passado foi feito para diminuir 

a distância existente entre os homens acabou parecendo pouco diante do que foi realizado nas 

últimas décadas, por força da aproximação resultante dos avançados processos tecnológicos e 

do intenso comércio. Além disso, acabou-se com a reserva de mercado e as barreiras 

alfandegárias, limitações à importação e, até mesmo, à expressa reserva, por força de lei, de 

certas áreas da economia aos seus nacionais. Todavia, há de se ter em mente que o processo de 

globalização, além de não ser uniforme, não atinge todos os países do mesmo modo e, também, 

não ocorre apenas na área econômica, ainda que esta seja determinante. 

Nesse contexto, finalmente é importante registrar o objetivo das análises histórica e 

teórica feitas por José Luís Fiori,
45

 que ressalta que, nos últimos 25 anos do século XX, 

ocorreram mudanças que alteraram profundamente a geopolítica do sistema mundial, mas que 

mantiveram e acentuaram as suas divisões, hierarquias e desigualdades econômicas. Em 

particular, na década de 1990, depois do fim do “mundo socialista” e da Guerra Fria, foi ficando 
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cada vez mais visível que os Estados Unidos haviam assumido um novo papel dentro das 

estruturas mundiais de poder e acumulação de capital. Os poderes militar, financeiro e 

tecnológico, que haviam acumulado no último quarto de século, transferiram-lhes uma 

capacidade de comando e penalização sobre o resto do mundo sem precedentes na história 

moderna. Entretanto, na entrada do novo século, generaliza-se a frustração com a “utopia 

igualitária”, que prometera um novo tipo de crescimento econômico mundial e convergente; 

além disso, todos os sinais apontam na direção de uma polarização crescente do poder e da 

riqueza mundiais.  

 

 

3.1.2 O conceito de Direito Econômico 

 

O Direito Econômico surgiu a partir do desenvolvimento de um ordenamento jurídico 

destinado a regular a intervenção do Estado na economia. Segundo Celso Ribeiro Bastos, “esse 

desenvolvimento se deu precipuamente a partir da noção de Estado do Bem-Estar Social 

(Welfare State), ou seja, após a Primeira Guerra Mundial.” 
46

  

Entretanto, Gilberto Bercovici chama a atenção para o fato de que, embora a reflexão 

sobre o Direito Econômico propriamente dito tenha surgido apenas com a Primeira Guerra 

Mundial (1914-1918),
47

  

 

isto não significa que o direito econômico esteja vinculado apenas ao declínio do 

liberalismo ou à intervenção do Estado. A questão é muito mais complexo, pois a 

especificidade do direito econômico diz respeito, como afirma Clemens Zacher, à 

emancipação de formas tradicionais do pensamento jurídico. Todas as dificuldades em 

identificar o objeto e as relações do direito econômico geram a simplificação de sua 

caracterização como mais um „ramo‟ do direito ou como um conjunto de normas e 

instituições jurídicas que regulam e dirigem o processo econômico, perdendo assim, 

segundo Vital Moreira, a especificidade do direito econômico, que vem de sua 

historicidade. O direito econômico só pode ser compreendido no contexto em que 
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surgiu e, neste contexto, está vinculado também a idéia de constituição econômica.48 

 

De fato, na sequência de duas guerras mundiais,
49

 ocorreram transformações no Estado 

no sentido de oposição às ideias centrais do liberalismo, entre elas o laissez faire, laissez passer. 

Nesse movimento, o constitucionalismo erigiu como fundamentais os direitos sociais do 

homem, introduzindo-os no elenco do seu patrimônio de bens jurídicos fundamentais impostos 

ao Estado. Ainda, transforma-se a feição da pessoa estatal; dessa forma, a sociedade passa a 

estabelecer por fundamento de sua configuração como pessoa política não apenas a liberdade, 

mas a normatividade para o processo político de libertação permanente; não mais apenas a 

igualdade, como também a estrutura e a institucionalização do poder que propiciem e 

assegurem a igualação.
50

 Trata-se aqui de articular direitos, liberdades e garantias com os 

direitos sociais; de articular igualdade jurídica com igualdade social e segurança jurídica com 

segurança social; ainda, de estabelecer a recíproca implicação entre liberalismo político (e não 

já econômico) e democracia, retirando do princípio da soberania nacional todos os seus 

corolários.
51
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Como se percebe, essa etapa de desenvolvimento do Estado aponta para o resgate das 

insuficiências produzidas pelo liberalismo. Nesse contexto, não se fala mais em um Estado 

“neutro”, indiferente aos conflitos sociais, mas em um modelo conformador da realidade social. 

O Estado toma como tarefa fundamental a necessidade de conformação da sociedade, que passa 

a não ser mais vista sob o enfoque da dicotomia Estado-indivíduo. Para tanto, lança mão de um 

modelo político que acolhe uma ordem econômica acoplada a princípios nos quais os direitos 

sociais se formalizam e instrumentalizam, transformando-se em direitos de prestação efetiva. 

Dessa forma, o constitucionalismo integrou, no curso da modernidade, as ideias e ideais que as 

sociedades foram sedimentando, traduzindo-se em normas, que, por sua vez, sistematizaram-se 

nas leis fundamentais dos povos. 

Nesse sentido, se a revolução burguesa tinha como foco a proteção dos direitos 

fundamentais (basicamente assim considerados os ditos “individuais” ou de primeira dimensão), 

no Estado social, tem-se a perspectiva de que é impossível usufruir da liberdade sem a 

satisfação das necessidades mínimas do indivíduo, ou seja, o processo econômico humanizou-

se, firmando, em seu centro, o homem, partícipe da relação de produção e ponto final ao qual 

ela haveria de se voltar. Ainda, o constitucionalismo erigiu em fundamentais os direitos sociais, 

considerados de segunda geração, que se interligaram aos primariamente reconhecidos e 

garantidos aos indivíduos; assim, o homem trabalhador compareceu à cena política, não como 

coadjuvante, mas como seu protagonista.
52

 

Por isso, é a partir do Estado social que se vislumbra, pela primeira vez, um modelo que 

não se limita a uma vinculação negativa dos direitos – como ocorria no liberalismo –, exigindo-

se uma postura positiva por parte do Estado, no sentido de promover as condições mínimas de 

existência dos indivíduos e da coletividade, buscando promover, da melhor forma possível, as 

necessidades sociais da coletividade. 

Para Gilberto Bercovici, o discurso liberal do século XIX, ao negar as vinculações entre 

direito e economia, impossibilitava o discurso sobre um Direito Econômico. No entanto, 

prossegue o autor, com a Primeira Guerra Mundial, os Estados envolvidos são obrigados a se 

reestruturar, o que 

 

exige uma mobilização nunca antes vista de todas as forças econômicas e sociais dos 

países envolvidos para o esforço bélico. Era a organização do que se convencionou 

chamar de „economia de guerra‟. O direito, segundo Vital Moreira, é progressivamente 
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chamado a cobrir zonas cada vez mais extensas da vida econômica.53  

 

Neste contexto de ebulição social, o resultado será uma alteração profunda nas 

estruturas constitucionais e estatais. A constituição de Weimar, de 1919, não 

representa mais a composição pacífica do que já existe, mas lida com conteúdos 

políticos e com a legitimidade, em um processo contínuo de busca da realização de 

seus conteúdos, de compromisso aberto de renovação democrática, que visava a 

emancipação política completa e a igualdade de direitos, incorporando os 

trabalhadores ao Estado. Não há mais constituições monolíticas, homogêneas, mas 

sínteses de conteúdos concorrentes dentro do quadro de um compromisso 

deliberadamente pluralista. A constituição é vista como um projeto que se expande 

para todas as relações sociais. O conflito é incorporado ao texto constitucional, que 

não representa mais apenas as concepções da classe dominante, pelo contrário, torna-

se um espaço onde ocorre a disputa político-jurídica.54 

 

Com a Constituição de Weimar e seu “Estado econômico”, consolida-se a posição 

privilegiada do Direito Econômico, ganhando força um debate doutrinário em torno de suas 

concepções.
55

 

Embora os doutrinadores ofereçam diferentes definições de Direito Econômico, é fato 

que todos se dirigem no mesmo sentido de atender à realidade de uma sociedade na qual 

Estados, indivíduos e diferentes entidades atuam juridicamente, em sede de política econômica, 

na realização da justiça. 

Washington Peluso Albino de Souza conceitua Direito Econômico como sendo o ramo 

do Direito que tem por objeto a “juridicização” da política econômica e, por sujeito, o agente 

que dela participe. Como tal, é o conjunto de normas de conteúdo econômico que assegura a 

defesa e a harmonia dos interesses individuais e coletivos, de acordo com a ideologia adotada na 

ordem jurídica. Para tanto, utiliza-se o “princípio da economicidade”.
56

 

Já Eros Roberto Grau conceitua-o como “o sistema normativo voltado à ordenação do 

processo econômico, mediante a regulação, sob o ponto de vista macro-jurídico, da atividade 
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econômica, de sorte a definir uma disciplina destinada à efetivação da política econômica 

estatal.”
57

 E prossegue asseverando que 

 

o seu objeto, face ao Direito Positivo nacional, é a regulação do processo econômico, 

através da atuação do Estado nele e sobre ele, desde uma visão macroeconômica, 

tendo em vista a realização dos objetivos de sua política, sob a inspiração dos ideais de 

justiça social e desenvolvimento, em condições de mercado administrado. [...] 

Observe-se, por outro lado - como também adiante será explicado - que a atuação do 

Estado no e sobre o processo econômico é desenvolvida mediante a prática de formas 

de participação e absorção, de direção e de indução.58 

 

A professora Mônica Herman Salem Caggiano, apoiada em autores como André de 

Laubadère, enfatiza que o Direito público econômico tem por objeto 

 

o complexo normativo a incidir sobre formas e mecanismos de intervenção estatal na 

economia. Não é só isso, contudo; direito público econômico envolve o quadro 

principiológico que baliza, a partir de uma plataforma constitucional, a atividade 

econômica, investigação que impõe de imediato, a análise da constituição econômica – 

Direito Constitucional Econômico – e todo o conjunto de princípios e regras a modelar 

a inter-relação entre o poder público e o particular no campo da economia, o que vem 

a constituir o objeto do direito público econômico.59 

 

 

Dessa forma, o Direito Econômico é um desdobramento autônomo do Direito Público, 

que se caracteriza pela existência de princípios jurídicos específicos, não aplicáveis a outros 

ramos do Direito. Cumpre dizer que esses princípios específicos diferenciam-se dos princípios 

gerais na exata medida em que os primeiros têm sua abrangência mais restrita e se aplicam a um 

determinado ramo do Direito; já os segundos podem ser conformadores de qualquer ramo. 

Além disso, embora o Direito Econômico guarde estritas relações com os Direitos Tributário, 

Financeiro e Administrativo, deles se destaca, em função da especificidade dos princípios e 

normas que regem a atividade econômica. Nesse particular, consigna-se que a Constituição 

Federal de 1988 consagrou a autonomia do Direito Econômico, em seu art. 24, I, que 

estabelece: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 

sobre: I – direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico.” 

Por fim, para Celso Ribeiro Bastos, o Direito Econômico consubstancia o conteúdo da 

Constituição econômica, que, por sua vez, vem a ser um sistema ou conjunto de normas 
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 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico, p. 31.  
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 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico, p. 31.  
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 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito público econômico: fontes e princípios na constituição brasileira 

de 1988. In: LEMBO, Cláudio; CAGGIANO, Mônica Herman Salem (Coords.). Direito constitucional econômico: 

uma releitura da constituição econômica brasileira de 1988. Barueri: Manole/Cepes, 2007. (Série Culturalismo 

Jurídico). p. 9.   
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jurídicas de ordem constitucional, tendo como caráter unificador o dado econômico ou a 

regulação da economia. Ainda para o autor, ela não é, todavia, autônoma. Pelo contrário, só 

ganha sentido se embutida na Constituição em sentido amplo, em função da qual se torna 

inteligível e compreensível.
60

 

Em síntese, pode-se afirmar que o Direito Econômico é um ramo do Direito Público
61

 

que tem por objeto o estudo das normas que dispõem sobre a organização econômica de um 

país, disciplinando o comportamento do Estado relativamente à economia, isto é, à disciplina 

jurídica da macroeconomia, abrangendo as leis que regem a produção, a distribuição, a 

circulação e o consumo de riquezas, tanto no plano nacional quanto internacional.
62

 Ainda, 

estuda a base da organização jurídico-econômica e está voltado para o controle do poder 

econômico, daí o fato de se falar em intervenção do Estado na economia. 

Estabelecidas, dessa forma, as bases históricas do econômico nas Constituições, bem 

como a noção de Direito Econômico, passamos à análise do ordenamento positivo,
63

 como tal 

considerado, e, mais especificamente, das normas constitucionais que regem a política 

econômica estatal. 
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 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro, p. 59. 
61

 A esse respeito escreve Luis S. Cabral de Moncada: “O direito econômico assim perspectivado, afirma-se 

fundamentalmente como o direito público que tem por objectivo, o estudo das relações entre os entes públicos e os 

sujeitos privados, na perspectiva da intervenção do Estado na vida econômica. O fenómeno da intervenção do 

Estado na economia manifesta-se em sistemas económicos muito diversos, sejam eles classificados a partir do 

modo de coordenação econômica como quer Eucklen – sistemas económicos planificados de direcção central ou 

sistemas de economia de mercado mais ou menos puro – ou a partir do critério marxista do modo de produção – 

apropriação colectiva ou apropriação privada dos meios de produção. A superação do liberalismo econômico por 

via da intervenção estatal fez desta um dado fundamental da vida económica, constituindo-a em critério de 

diferenciação e unidade do direito económico. O direito económico terá assim por objecto as regras jurídicas que 

disciplinam a intervenção do Estado na economia. A redução do direito económico ao direito da intervenção do 
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concepção que preside à noção alemã de „Wirtschaftsrecht‟. Avultam os nomes de H. Huber e de Hedemann. O 

direito económico passa a ser predominantemente direito público, não só pelas finalidades que prosseguem as 

normas que o corporizam, mas também pelos instrumentos ou meios jurídicos em que se concretizam, expressão do 

jus imperii do Estado. Os meios jurídicos ao dispor das entidades públicas, privadas e mistas que a intervenção 

económica do Estado tem por destinatárias, não são consequência da sua mera capacidade de direito privado. São, 

pelo contrário, consequência do conjunto de prerrogativas e especialidades de que o Estado as investe em ordem a 

mais fácil prossecução das finalidades económico-sociais que norteiam nos nossos dias a sua actividade. O cerne do 

direito económico passa a ser constituído por normas jurídicas de direito público. Aquele passa a configurar-se 

como „direito público da economia‟ ou „direito público económico‟. É esta a orientação que melhor isola o seu 

conteúdo específico. O direito econômico surge-nos não como direito geral da actividade económica, mas como o 

direito especial da intervenção estatal.” (MONCADA, Luís S. Cabral de. Direito económico. 5. ed. Coimbra: 

Coimbra, 2007, p. 15-16).  
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 Trata-se, portanto, do estudo das leis econômicas que regem os preços, a moeda, o crédito e o câmbio. 
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 O ordenamento positivo deve ser entendido como sistema, ou seja, conjunto de normas jurídicas que se 

relacionam entre si de forma harmônica, constituindo um todo unitário, que tem por objeto regular as condutas dos 

indivíduos em sociedade, nas suas relações recíprocas. 
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3.2 O DIREITO CONSTITUCIONAL ECONÔMICO 

 

 

3.2.1 Normas econômicas na Constituição 

 

O sentido comum a toda ideia de Constituição, afirma Vital Moreira, é o de que toda 

ordem jurídica contém certos princípios, que, pela sua importância e segundo certos critérios, 

constituem o fundamento de sua estrutura: “A ideia de constituição suscita sempre a ideia de 

normas fundamentais, de princípios constitutivos, de elementos estruturadores de um todo.” 

Com a noção de Constituição econômica não é diferente: “só pode referir-se àqueles princípios, 

normas ou institutos jurídicos, constituintes da ordem econômica. A Constituição econômica é o 

necessário complemento integrador da ordem jurídica da economia.”
64

 

Ainda segundo o autor, são precisamente os princípios, regras ou instituições jurídicas 

que, garantindo os elementos definidores de um determinado sistema econômico, instituem uma 

forma singular de organização e funcionamento da economia e constituem uma ordem 

econômica específica, formando o núcleo fundamental da Constituição econômica.
65

 

Quanto ao seu aspecto formal, a Constituição econômica é, na definição de Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho, o conjunto de normas que, incluído na Constituição, escrita, formal 

do Estado, versa o econômico. Por outro lado, 

 

encarada em sentido material, a Constituição econômica abrande todas as normas que 

definem os pontos fundamentais da organização econômica, estejam ou não incluídos 

no documento formal que é a constituição escrita no que concerne ao conceito material 

de Constituição econômica.
66

 

 

Ainda sobre o conceito material de Constituição econômica, se ela pode ser definida 

como o conjunto de normas fundamentais que estabelece juridicamente os elementos estruturais 

de um determinado sistema econômico e se é, portanto, uma estrutura de relações sociais de 

produção traduzida em normas jurídicas, então ela, nesse sentido jurídico material, existe em 
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 MOREIRA, Vital. Economia e constituição: para o conceito de constituição econômica. 2. ed. Coimbra: 

Coimbra, 1979. p. 30-31. 
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 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição, p. 32-35. Ainda para o autor, a Constituição econômica “tem por 
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 FERREIRA FILHO, Direito constitucional econômico, p. 6-77.  
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toda e qualquer formação social; isso porque, em todos os Estados, uma determinada ordem 

econômica é expressamente fixada ou pressuposta como imanente pela ordem jurídica, seja 

diretamente pela Constituição, seja por institutos fundamentais dos direitos privado e 

administrativo.
67

 Nessa linha, pode-se concluir que a Constituição econômica não é uma 

novidade do século XX;
68

 ocorre que as Constituições contemporâneas, formalmente, 

diferenciam-se daquelas cartas oitocentistas, na medida em que trazem, em capítulo especial ou 

disperso pelo texto constitucional, um conjunto maior ou menor de disposições expressamente 

dedicadas à economia.
69

 

Segundo o professor Gilberto Bercovici, as Constituições elaboradas após o final da 

Primeira Guerra Mundial têm como características comuns: 

 

a declaração, ao lado dos tradicionais direitos individuais, dos chamados direitos 

sociais ou direitos de prestação, ligados ao princípio da igualdade material que 

dependem de prestações diretas ou indiretas do Estado para serem usufruídos pelos 

cidadãos. Estas novas Constituições são consideradas parte no novo 

„constitucionalismo social‟ que se estabelece em boa parte dos Estados europeus e em 

alguns americanos.
70

 

 

O intervencionismo econômico ganhou realce após o término da Segunda Guerra 

Mundial para a reorganização e o desenvolvimento das forças produtivas. É fato, porém, que a 

Constituição mexicana de 1917,
71

 bem como a Constituição de Weimar de 1919,
72

 já previa a 

intervenção estatal no domínio econômico.  
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 MOREIRA, Vital. Economia e constituição. Coimbra: Coimbra, 1974. p. 61. Prossegue o autor, asseverando que 

“a disposição dos meios de produção, as relações sociais de produção e distribuição do produto social, as relações 

entre os sujeitos económicos como tais, são objecto de qualquer ordem jurídica historicamente realizada.” (Ibid., p. 

62). 
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 De fato, como afirma Gilbero Bercovici, “embora as constituições liberais dos séculos XVIII e XIX também 
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jurídica.” (BERCOVICI, Gilberto. Os princípios estruturantes e o papel do estado. In: CARDOSO JUNIOR, José 

Celso (Org.). A constituição brasileira de 1988 revisitada: recuperação histórica e desafios atuais das políticas 

públicas nas áreas regional, urbana e ambiental. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2009. v. 1. p. 

255).  
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 MOREIRA, Vital. Economia e Constituição, p. 69.  
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 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento, p. 11.  
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 É o que ressalta José Afonso da Silva, ao afirmar que: “A ordem econômica adquiriu dimensão jurídica a partir 
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Antes disso, não existiam nas Constituições normas de conteúdo econômico, mas apenas 

político, com disposições acerca dos direitos fundamentais e da organização do Estado. As 

normas de conteúdo econômico, portanto, passaram a ser consideradas como matéria 

constitucional a partir de 1919, ano em que foi promulgada a Constituição alemã de Weimar, 

tendo o seu texto ganhado um título exclusivo dedicado à “ordem econômica”. 

Sobre a evolução histórica da Constituição econômica, assinala Mônica Herman Salem 

Caggiano que: 

 

O século XX desponta como o momento em que os reclamos por um direito 

econômico se oferecem mais eficazes. É nesse período que a trajetória, mesmo de um 

direito constitucional econômico, sofre sensível aceleração. A Constituição mexicana 

de 1917 antecipa-se no reconhecimento dos direitos sociais e na previsão da reforma 

agrária. A Constituição de Weimar, de 1919, impacta com a seção „da vida 

econômica‟, transformando-se em modelo a inspirar a Constituição espanhola de 1931, 

a portuguesa de 1933 e a brasileira de 1934. Por certo, os dois grandes conflitos 

bélicos, que ocuparam grandes temporadas do século passado, acabaram por 

consolidar nas democracias ocidentais, com status de verdadeiros princípios, as ideias 

de: (a) democracia econômica; e (b) administração autônoma da economia. Após a 

Segunda Guerra Mundial, as constituições não deixaram de incluir, em capítulos 

próprios ou não, a parte atinente ao domínio econômico.
73

 

 

E completa a autora: 

 

Em verdade, é clássico o magistério de Vital Moreira no sentido de que o documento 

constitucional não mais pode ser concebido – como no século XVIII – como um mero 

„estatuto da estrutura política da formação social‟. Isto porque – continua o mestre – 

„toda a estrutura econômica se constrói a partir da sociedade, isto é, da estrutura 

econômica como estrutura determinante da formação social‟. Daí porque a 

constituição econômica configura obrigatoriamente, hoje, uma „região da constituição 

política‟.
74

 

 

                                                                                                                                                                                     

Malheiros, 1999. p. 760). Entre essas disposições de conteúdo econômico, grande relevância histórica adquiriu o 

art. 27, que afastou o caráter absoluto da propriedade privada, submetendo o seu uso, incondicionalmente, ao 

interesse público, criando, dessa forma, o fundamento jurídico para a importante transformação sociopolítica 

provocada pela reforma agrária ali implantada, a primeira a se realizar no continente latino-americano. 
72

 Vital Moreira apresenta a Constituição de Weimar como sendo a primeira carta a inserir, numa seção especial, 

um conjunto de dispositivos relativos à economia. Segundo ele, “era uma secção intitulada „A vida econômica‟ que 

a Constituição do reich, de 1919, incluía as disposições que integravam a ordem constitucional econômica. Apesar 

de prescrever os direitos de liberdade econômica e de liberdade de comércio e indústria, da liberdade contratual e da 

liberdade de trabalho, a garantia da propriedade e o direito de sucessão, e ainda a liberdade de coalizão para a 

defesa e melhoramento das condições do trabalho e da vida econômica –, a constituição declarava em contrapartida, 

como princípio Fundamental: „A ordem económica deve corresponder aos princípios da justiça tendo por objecto 

garantir a todos a existência conforme à dignidade humana. Só nestes limites fica assegurada a liberdade econômica 

do indivíduo‟ (art. 151).” (MOREIRA, Vital. Economia e constituição, p. 70-71).  
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No Brasil, a primeira Constituição a trazer disposições sobre a organização da economia 

foi a de 1934,
75

 sob influência da Constituição de Weimar. Essa Constituição fixou o modelo de 

organização constitucional da atividade econômica seguido pelas Leis Magnas promulgadas 

anteriormente.
76

  

Segundo Gilberto Bercovici, 

 

a Constituição de 1934 procurou, também, uma nova estruturação para o federalismo 

brasileiro, que podemos denominar cooperativo, de acordo com o art. 9º. O art. 10 

dessa constituição fixou, pela primeira vez na história constitucional brasileira, a 

repartição das competências concorrentes, dando ênfase à solidariedade entre a União 

e os entes federados. Já a cooperação propriamente dita foi inaugurada com os arts. 

140 e 177, que tratavam do combate às endemias e às secas no Nordeste.
77

 

 

Todas as demais Constituições brasileiras passaram a incluir um capítulo sobre a ordem 

econômica e social, tendo como disposições a intervenção do Estado na economia e os direitos 

dos trabalhadores. 

 

 

3.2.2 Constituição econômica 

 

Na concepção constitucionalista mais recente, que leva em conta a existência de 

inúmeras Constituições que dispõem a respeito da vida econômica, passou-se a considerar que 

as normas constitucionais compõem uma verdadeira “Constituição econômica”,
78
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 Sobre o surgimento da Constituição econômica formal no Brasil, escreve Manoel Gonçalves Ferreira Filho: “[...] 
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constitucional. 25. ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 300).  
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 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento, p. 17-18. 
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 Vide, entre outros, Eros Roberto Grau, para quem “a ideia de Constituição Econômica ganhou corpo na doutrina 
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atenção.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: 2003, p. 68). 

Prossegue o autor asseverando que: “Inicialmente concebida em termos amplos, como conjunto de normas voltadas 
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concomitantemente à “Constituição política”,
79

 distinguindo-se, evidentemente, pelo conteúdo 

normativo das suas disposições, uma vez que a primeira é voltada ao regulamento da atividade 

econômica, embora inserida formalmente no corpo da Constituição. Cumpre destacar que a 

divisão é meramente ilustrativa, uma vez que não se pode admitir a quebra do princípio da 

unidade constitucional. 

Nesse sentido, emerge, como ressalta a professora Monica Herman Salem Caggiano, “a 

ideia de constituição econômica, com a perspectiva de fazer prevalecer, no espectro da 

economia, a certeza e a segurança jurídica para nortear a multifária variedade de reações que 

diariamente são ali produzidas.”
80

 Prossegue a autora asseverando que o objetivo básico da 

Constituição econômica é a instalação de uma ordem econômica que assegure o livre 

funcionamento do mercado e que, concomitantemente, defina formas de heterorregulação 

necessárias ao seu equilíbrio. 

Para Gilberto Bercovici,  

 

a diferença essencial, que surge a partir do „constitucionalismo social‟ do século XX, e 

vai marcar o debate sobre a Constituição Econômica, é o fato de que as Constituições 

não pretendem receber a estrutura econômica existente, mas querem alterá-la. Elas 

positivam tarefas e políticas a serem realizadas no domínio econômico e social para 

atingir certos objetivos. A ordem econômica destas constituições é „programática‟ – 

hoje diríamos „dirigente‟. A Constituição econômica que conhecemos surge quando a 

estrutura econômica se revela problemática, quando cai a crença na harmonia 

preestabelecida do mercado. Ela quer uma nova ordem econômica; quer alterar a 

ordem econômica existente, rejeitando o mito da auto-regulação do mercado.
81

  

 

Ainda para o autor, a característica essencial da atual Constituição econômica é a 

previsão de uma ordem econômica programática, estabelecendo uma Constituição econômica 

diretiva, no bojo de uma Constituição dirigente.
82

 

                                                                                                                                                                                     

à organização econômica, o preenchimento, hoje, de vastas zonas do texto constitucional por normas de caráter 

sócio-econômico – e de cunho diretivo – importa em que [...] essa noção seja tida por ultrapassada.” (Ibid., p. 68). 
79

 Nesse sentido, leciona José Alfredo de Oliveira Baracho: “A relação entre Constituição e sistema econômico, ou 

mesmo regime econômico, é frequente nas constituições modernas, que contemplam pautas fundamentais em 

matéria econômica. Chega-se a falar que ao lado de uma Constituição política, reconhece-se a existência de uma 

Constituição econômica que: regula a iniciativa privada; a intervenção da iniciativa pública na economia; um 

Estado subsidiário e a primazia da iniciativa privada; economia social de mercado; contratação, propriedade e livre 

empresa; aceitação ou eliminação da planificação; sobredimensionamento do Estado.” (BARACHO, José Alfredo 

de Oliveira. O princípio da subsidiariedade: conceito e evolução. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 7).  
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 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento, p. 34. Ainda segundo Gilberto Bercovici, 
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E prossegue o autor: 

 

A Constituição dirigente é um programa de ação para a alteração da sociedade. Nesse 

sentido, a Constituição de 1988 é, claramente, uma Constituição Dirigente, como 

podemos perceber da fixação dos objetivos da República no seu art. 3º: „Constituem 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I – construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; III – erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação‟.
83

  

 

Acerca dos elementos essenciais da Constituição econômica material, Manoel 

Gonçalves Ferreira Filho enumera: (i) a definição do tipo de organização econômica; (ii) a 

delimitação do campo entre a iniciativa privada e a pública; (iii) a determinação do regime 

básico dos fatores de produção, capital e trabalho; e (iv) a finalidade atribuída à atividade 

econômica.
84

 

Nessa linha, veja-se o magistério clássico de Joaquim José Gomes Canotilho e Vital 

Moreira: 

 

Duas grandes linhas percorrem a constituição econômica, articulando-a à volta de suas 

preocupações principais: uma, de natureza fundamentalmente econômica, sublinha a 

                                                                                                                                                                                     

estatais; e as normas de princípio. No entanto, as Constituições modernas caracterizar-se-iam por possuir, segundo 

Lerche, uma série de diretrizes constitucionais que configuram imposições permanentes para o legislador, 

denominadas por ele “Constituição Dirigente”. Pelo fato de ela consistir em diretrizes permanentes para o 

legislador, Lerche vai afirmar que é no seu âmbito que poderia ocorrer a discricionariedade material do legislador. 

E Bercovici prossegue: “A diferença da concepção de Constituição Dirigente de Peter Lerche para a consagrada 

com a obra de Canotilho torna-se evidente. Lerche está preocupado em definir quais normas vinculam o legislador e 

chega à conclusão de que as diretrizes permanentes (a Constituição Dirigente propriamente dita) permitiriam a 

discricionariedade material do legislador. Já o conceito de Canotilho é muito mais amplo, pois não apenas uma 

parte da Constituição é chamada de dirigente, mas toda ela. O ponto em comum de ambos, no entanto, é a 

desconfiança do legislador: ambos desejam encontrar um meio de vincular, positiva ou negativamente, o legislador 

à Constituição. A proposta de Canotilho é bem mais ampla e profunda que a de Peter Lerche: seu objetivo é a 

reconstrução da teoria da Constituição por meio de uma teoria material da Constituição, concebida também como 

teoria social. A Constituição Dirigente busca racionalizar a política, incorporando uma dimensão materialmente 

legitimadora ao estabelecer um fundamento constitucional para a política. O núcleo da ideia de Constituição 

Dirigente é a proposta de legitimação material da Constituição pelos fins e tarefas previstos no texto constitucional. 

Em síntese, segundo Canotilho, o problema da Constituição Dirigente é um problema de legitimação” 

(Constituição econômica e desenvolvimento, p. 34-35). Sobre o tema central do debate desenvolvido por José 

Joaquim Gomes Canotilho, vale dizer, o problema das relações entre a Constituição e a lei, bem como a construção 

do conceito de Constituição dirigente, ou seja, a Constituição que define fins e objetivos para o Estado e a 

sociedade, vide CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo 

para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 2. ed. Coimbra: Coimbra, 2001. Segundo o autor, “o 

título – Constituição dirigente e vinculação do legislador – aponta já para o núcleo essencial do debate a 

empreender: o que deve (e pode) uma constituição ordenar aos órgãos legiferantes e o que deve (como e quando 

deve) fazer o legislador para cumprir, de forma regular, adequada e oportuna, as imposições constitucionais.” 

(Ibid., p. 11).  
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ideia do desenvolvimento econômico; outra, de natureza essencialmente política, 

ilumina a ideia da organização e controle democráticos da economia. 

[...] a constituição econômica compartilha das normas e princípios constitucionais que 

presidem à distribuição de competências na definição e condução da política 

econômica entre as diversas entidades públicas territoriais (Estado, regiões autônomas, 

autarquias locais) e entre os diversos órgãos de soberania. [...] A constituição 

econômica está assim estreitamente correlacionada com a constituição „política‟ e com 

a ordem constitucional dos direitos fundamentais. O princípio da democracia 

econômica e social que informa aquela é elemento essencial do princípio democrático 

e da ordem constitucional dos direitos fundamentais. Pressupõem-se e reclamam-se 

mutuamente.
85

 

 

Por sua vez, Vital Moreira define a Constituição econômica como sendo  

 

o 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.
86

 

 

Já para André Ramos Tavares, a Constituição econômica formal pode ser considerada 

como a parcela da Constituição que disciplina, em suas bases, o sistema econômico adotado 

pelo Estado, que na sua essência, no caso brasileiro, é capitalista. Ainda segundo o autor, “trata-

se do conjunto de normas constitucionais que contemplam os direitos que legitimam a atuação 

livre dos sujeitos econômicos, que contemplam os limites desses direitos, bem como a 

responsabilidade inerente ao exercício da atividade econômica.”
87

 

Por fim, partindo do entendimento de a Constituição econômica poder ser compreendida 

como um “conjunto de preceitos que institui determinada ordem econômica (mundo do ser) ou 

conjunto de princípios e regras essenciais ordenadoras da economia”, Eros Roberto Grau 

ressalta que “é de se esperar que, como tal, opere a consagração de um determinado sistema 

econômico.” Isso, segundo ele, mesmo em uma situação limite, quando expressamente não 

defina esses preceitos ou tais princípios e regras. Ainda para o autor, “uma Constituição 

Econômica que não opere essa consagração não é uma Constituição Econômica.”
88
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3.2.3 Da ordem econômica e social 

 

A Constituição Federal de 1988, contrariamente às que lhe antecederam, distingue 

ordem econômica e ordem social, tratando da primeira no Título VII e da segunda no Título 

VIII. Todavia, ao englobar no Título da ordem econômica a política urbana, por exemplo, 

afirma que ela tem “por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes”, demonstrando, antes de tudo, o 

entrelaçamento dos conceitos de econômico e social (art. 182). 

Podemos distinguir, na própria Constituição Federal, o conceito de ordem econômica 

como expressão do mundo do ser e do dever ser. No art. 170, caput, por exemplo, designa-se a 

realidade do mundo do ser; no art. 173, § 5º, indica um dever ser.
89

 A distinção faz sentido na 

medida em que se reconhece, no termo “ordem econômica”, diversas acepções possíveis: seja 

como modo de ser de uma determinada economia concreta, seja como conjunto de normas de 

regulação do comportamento dos grandes agentes econômicos, seja como ordem jurídica da 

economia. 

As nossas primeiras Constituições apenas recebiam a ordem econômica tal qual ela se 

encontrava na realidade (mundo do ser),
90

 sem nela pretender intervir (mundo do dever ser).
91

 

Essa é a principal diferença entre a ordem econômica clássica, na qual entendia Adam Smith
92
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que uma mão invisível guiava o mercado (e nesse contexto era suficiente para o Estado que ele 

se limitasse à defesa da concorrência), e a atual, expressa pelas normas constitucionais. 

Atualmente, ao contrário da economia clássica e a partir de uma realidade econômica de 

grande concentração empresarial, pode-se entender a regulamentação pelo Estado da atividade 

econômica, na qual a livre iniciativa continua a ser o princípio fundamental da ordem 

econômica, mas a economia passa a ser regulada por princípios constitucionais. 

Além disso, na medida em que o Estado intervém sobre o domínio econômico, a 

expressão “ordem econômica”
93

 passa a ter, também, um evidente sentido de transformação da 

realidade, com o fim de atingir os objetivos pretendidos pelo legislador, que podem ser tanto de 

incentivo à obtenção de um determinado comportamento quanto de coerção sobre o 

comportamento adotado. 

O conceito de domínio econômico, por sua vez, também não se confunde com o de 

ordem econômica. Podemos afirmar, de acordo com Eros Roberto Grau, que o “domínio 

econômico” é precisamente o campo da atividade econômica, em sentido estrito, constituindo 

área alheia à esfera pública, de titularidade (domínio) do setor privado;
94

 já em sentido amplo, 

significa qualquer atividade econômica, inclusive a estatal. 

Finalmente, para Eros Roberto Grau, a ordem econômica na Constituição de 1988: (i) 

consagra um regime de mercado organizado, entendido como aquele afetado pelos preceitos da 

ordem pública clássica; (ii) opta pelo tipo liberal de processo econômico, que só admite a 

intervenção do Estado para coibir abusos e preservar a livre concorrência de quaisquer 

interferências, quer do próprio Estado, quer do embate econômico, que podem levar à formação 

de monopólios e ao abuso do poder econômico, visando ao aumento arbitrário dos lucros, com a 

defesa da livre iniciativa; (iii) contempla a economia de mercado, distanciada, porém, do 
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modelo liberal puro e ajustada à ideologia neoliberal; e (iv) repudia o dirigismo, porém acolhe o 

intervencionismo econômico, que não se faz contra o mercado, mas em seu favor. Para ele, a 

Constituição é capitalista, mas a liberdade apenas é admitida enquanto exercida no interesse da 

justiça social, conferindo prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais 

valores da economia de mercado; ainda, o constituinte preferiu o modelo que conduz ao 

dirigismo econômico.
95

 

 

 

3.2.4 A intervenção no domínio econômico na Constituição de 1988 

 

O termo “intervenção”, segundo Washington Peluso Albino de Souza, etimologicamente 

provém do latim interventus, significando ação ou efeito de intervir, que, por sua vez, significa 

meter-se de permeio, sobrevir. É também comum o sentido de intromissão.
96

 Ainda para o 

autor, 

 

o principal sentido de seu emprego para o Direto é o da intervenção do Estado no 

domínio econômico. Apresenta-se-nos portador de um preconceito liberal, quando era 

vedado ao Estado interferir em qualquer atividade econômica. Tem caráter 

excepcional pela tolerância de Adam Smith, permitindo que a ação econômica do 

Estado seria aceita quando a iniciativa particular se mostrasse omissa, desinteressada 

ou incapaz. Neste particular, usa-se a expressão ação supletiva do Estado que, 

realmente, se apresenta mais correta do que intervenção, visto como se trata de atuar 

em espaços vazios espontaneamente deixados pela iniciativa particular e não de 

intrometer no campo a esta reservado. A expansão do conceito de neoliberalismo, 

entretanto, embora ainda representando resquícios daquela proibição, oferece-nos a 

imagem de um Estado que atua direta ou indiretamente na vida econômica.
97

 

 

Analisando o vocábulo “intervenção” e a expressão “atuação estatal”, Eros Roberto 

Grau enfatiza que esta conota um significado mais lato que aquela. Para o autor, “intervenção 

conota atuação estatal no campo da atividade econômica em sentido estrito; atuação estatal, 

ação do Estado no campo da atividade econômica em sentido amplo.”
98

 Segundo ele, 
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se pretendermos, ao enunciar as formas de atuação do Estado em relação ao processo 

econômico, considerar a globalidade da ação estatal, inclusive sua atuação sobre a 

esfera do público, o uso, para tanto, da expressão atuação estatal será mais adequado. 

Estaremos a referir, então, não apenas a ação do Estado em relação à esfera do 

privado, mas também no quanto respeita à prestação de serviço público e à regulação 

da prestação de serviço público. [...] O que porém mais importa destacar, quando nos 

dedicamos à análise do tema, é a atuação do Estado em relação à esfera do privado. O 

vocábulo intervenção, então, veiculado em sentido forte, que indica atuação em área 

de outrem – isto é, naquela esfera, do privado –, é o que melhor se presta a conotar o 

significado pretendido. A própria Constituição, de resto, não dispensa a sua utilização: 

no art. 149 define competir exclusivamente à União instituir contribuições de 

„intervenção no domínio econômico‟. Aí o vocábulo é resgatado expressando, em 

plenitude, o seu sentido forte: „domínio econômico‟ é precisamente o campo a 

atividade econômica em sentido estrito, área alheia à esfera pública, de titularidade 

(domínio) do setor privado. Relembre-se que o serviço público está para o setor 

público assim como a atividade econômica (em sentido estrito) está para o setor 

privado.
99

 

 

 Considerando o acima referido, conclui-se que a intervenção pode ser definida como a 

ação do Estado na ordem econômica, buscando, no exercício de suas funções, alcançar 

determinados objetivos. Além disso, ela opera no plano da atividade econômica e só aparece 

nos sistemas jurídicos que adotam o modelo da livre iniciativa, ou seja, nos Estados de Direito. 

Segundo Paulo Roberto Lyrio Pimenta, 

 

no Brasil, o problema tem que ser analisado considerando-se a passagem de um Estado 

de Direito, que, em sua concepção original, se baseava na liberdade de iniciativa e na 

abstenção em interferir na vida econômica; para um Estado democrático de Direito, 

consagrado formalmente no art. 1º da Constituição, que busca consolidar aquele, 

Estado de Direito, com um Estado Social - cuja nota característica é o asseguramento 

de direitos econômicos e sociais e dos poderes ao ente público para interferir na ordem 

econômica - buscando atingir os objetivos previstos no art. 3º da Carta Magna. Esse 

Estado Democrático apresenta, portanto, uma dualidade: de um lado, preserva a 

liberdade econômica, de outro, impõe ao Estado a implementação de determinados 

objetivos, o alcance de determinados fins, isto é, a modificação da realidade.
100

 

 

Sobre o significado da intervenção no domínio econômico no Estado democrático de 

direito e o risco existente na síntese entre o Estado de direito e o Estado social, assevera ainda o 

autor:  

                                                           
99

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 125-126. De fato, segundo o autor, 

“toda atuação estatal é expressiva de um fato de intervenção; de outra banda, relembre-se que o debate a propósito 

da inconveniência ou incorreção do uso dos vocábulos intervenção e intervencionismo é inútil, inócuo. Logo, se o 

significado a expressar é o mesmo, pouco importa se faça uso seja da expressão – atuação (ou ação) estatal – seja 

do vocábulo – intervenção. Aludimos, então, a atuação do Estado além da esfera do público, ou seja, na esfera do 

privado (área de titularidade do setor privado). A intervenção, pois, na medida em que o vocábulo expressa, na sua 

conotação mais vigorosa, precisamente atuação em área de outrem.” (Ibid., p. 82). 
100

 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Perfil constitucional das contribuições de intervenção no domínio econômico. 

In: GRECO, Marco Aurélio (Coord.). Contribuições de intervenção no domínio econômico e figuras afins. São 

Paulo: Dialética, 2001. p. 158-159.  



48 

 

 

 

A síntese entre o Estado de Direito e o Estado Social gera uma grande dificuldade: 

impedir que as funções do Estado, no campo social, eliminem o Estado de Direito, 

destruindo a liberdade (em seu sentido negativo), a segurança jurídica e a propriedade 

privada. Sobre esse risco observa Tércio Sampaio Ferraz Júnior que „o grande drama 

do reconhecimento constitucional do Estado democrático de Direito está no modo 

como as exigências do Estado Social se jurisfaçam nos contotnos do Estado de Direito. 

E o princípio, ainda que abstrato e genérico, desta compatibilização só pode ser um 

único: impedir a todo custo que as chamadas funções sociais do Estado se 

transformem em funções de dominação‟. 
101

 

 

É nesse contexto que se insere a problemática da intervenção do Estado no domínio 

econômico, vale dizer, o fenômeno tem que ser examinado, sob o ponto de vista jurídico, 

considerando-se a dualidade funções estatais/direitos e liberdades fundamentais, o que nos 

conduz, necessariamente, para uma análise da matéria sob a ótica constitucional, porque é na 

Constituição que estão gizados os contornos desses interesses antagônicos. Ainda segundo 

Paulo Roberto Lyrio Pimenta, em razão disso, faz-se necessário identificar a relação meio-fim 

na regulamentação constitucional da ordem econômica. A ideia central de seu raciocínio está no 

fato de que, sendo o direito um sistema de controle de comportamentos e a norma jurídica, o 

meio através do qual se busca esse controle, o primeiro buscará dirigir o comportamento 

humano, valendo-se de duas técnicas de programação: a condicional, cuja ênfase está nas 

condições, e a finalista, na qual a preocupação é a finalidade ou o resultado da conduta. Assim, 

para o autor, “o art. 170 estabelece que a ordem econômica tem por fim „assegurar a todos a 

existência digna, conforme os ditames da justiça social‟. Isso significa que os fins da ordem 

econômica são dois: o asseguramento da dignidade humana e a realização da justiça social.”
102

 

E conclui afirmando que  

 

ao programar tais fins, o constituinte não deixou os meios em aberto, posto que 

circunscreveu os objetivos à base da ordem econômica: valorização do trabalho 

humano e a livre iniciativa. Além destes, os princípios enumerados no art. 170 também 

limitam o alcance das finalidades referenciadas. Logo, o constituinte disse os escopos 

que deverão ser alcançados, prescrevendo, também, as condições, os meios a serem 

utilizados.
103

 

 

Portanto, não há, em face da regulamentação constitucional da ordem econômica, 

contradição entre meios e fins, muito menos entre os princípios e a base da ordem econômica. O 
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que existe, e fica claro através do que aqui foi exposto, é que o meio funciona como limite, 

servindo de instrumento de controle da ação estatal, a ser desenvolvido na perseguição dos fins 

mencionados.
104

 

A Constituição Federal de 1988, que tem expressamente uma Constituição econômica 

voltada para a transformação das estruturas sociais, consagrou como um dos princípios 

fundamentais do Estado Democrático de Direito a livre iniciativa (art. 1º, IV), sendo que esse 

princípio é reafirmado em capítulo específico, que cuida dos princípios gerais da atividade 

econômica nos seguintes termos: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

I – soberania nacional; 

II – propriedade privada; 

III – função social da propriedade; 

IV – livre concorrência; 

V – defesa do consumidor; 

VI – defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o 

impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação;  

VII – redução das desigualdades regionais e sociais; 

VIII – busca do pleno emprego; 

IX – tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis 

brasileiras e que tenham sua sede e administração no País.  

Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei.
105

 

 

 

Constata-se, portanto, que a livre iniciativa
106

 – como meio ou fundamento da ordem 

econômica, ao lado da valorização do trabalho humano – é o regime jurídico constitucional em 
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 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Perfil constitucional das contribuições de intervenção no domínio 

econômico, p. 161.. 
105

 À primeira vista, parece paradoxal, ou pelo menos antagônico, o elenco dos princípios constantes no art. 170 da 

Constituição Federal. Alguns dispositivos garantem a propriedade e a livre concorrência, ou seja, a plena liberdade 

na atividade econômica; outros, entretanto, exteriorizam a vontade do Estado de proteger e defender as camadas 

sociais menos favorecidas contra abusos do domínio econômico. A rigor, todavia, não há antagonismo entre os 

citados preceitos constitucionais. O que estampa o art. 170 da Constituição Federal é a tentativa de conciliação dos 

interesses econômicos com os sociais; é, em síntese, a proposta de equilíbrio entre o liberalismo econômico e o 

intervencionismo. Em outras palavras, é o liberalismo condicionado.  
106

 Em sede de desenvolvimento da atividade econômica, além da livre iniciativa, compõem o regime jurídico-

constitucional a iniciativa cooperativa e a iniciativa pública. Eros Roberto Grau, apoiado em autores como Antonio 

Souza Franco, enfatiza que: “a liberdade de iniciativa econômica não se identifica apenas com a liberdade de 

empresa. Pois é certo que ela abrange todas as formas de produção, individuais ou coletivas, e – como averba 

Antonio Sousa Franco (Noções de direito da economia. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de 

Lisboa, 1982-1983, p. 228) – „as empresas são apenas as formas de organização com característica substancial e 

formal (jurídica) de índole capitalista‟. Assim, entre as formas de iniciativa econômica encontramos, além da 

iniciativa privada, a iniciativa cooperativa (art. 5º, XVIII e, também, art. 174, §§ 3º e 4º), a iniciativa autogestionária 

e a iniciativa pública (arts. 173, 177 e 192, II - resseguros, v. item 44). Quanto à iniciativa pública, observa Antonio 
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matéria de desenvolvimento da atividade econômica, sendo a livre concorrência a espinha 

dorsal desse regime. Como é óbvio, esse princípio não é absoluto, sofrendo restrições de outros 

valores, igualmente expressos em forma de princípios, como é o caso, por exemplo, da 

dignidade da pessoa humana e da realização da justiça social – circunscritas como fim da ordem 

econômica. Contudo, deve-se deixar claro que o conceito de livre iniciativa que se extrai da 

Constituição Federal pressupõe a prevalência da propriedade privada, na qual se assentam a 

liberdade de empresa, a liberdade de contratação
107

 e a liberdade de lucro.  

Esses são os marcos mínimos que dão embasamento ao regime de produção capitalista, 

que, entretanto, sob a ótica intervencionista, pode sofrer interferências do Estado por meio de 

três instrumentos básicos distintos, a saber: (i) através de seu poder de polícia, isto é, mediante 

leis e atos administrativos expedidos para execução como “agente normativo e regulador da 

atividade econômica”, caso em que exercerá funções de “fiscalização” e em que o 

“planejamento” será meramente “indicativo para o setor privado” e “determinante para o setor 

público”, conforme previsto no art. 174, caput, da Constituição Federal; (ii) mediante fomentos 

e incentivos à iniciativa privada (também previstos no art. 174), estimulando-a com favores 

fiscais; e (iii) atuando diretamente, se necessário, na atividade econômica, mediante a criação de 

pessoas jurídicas para esse fim, conforme estabelecido no art. 173 da Constituição Federal.
108

  

A intervenção decorrente do poder de polícia
109

 ocorre, por exemplo, quando o Estado 

elabora leis de combate ao abuso do poder econômico,
110

 de proteção ao consumidor,
111

 de 

                                                                                                                                                                                     

Souza Franco (ob. cit., p. 236), reportando-se ao art. 61 da Constituição de Portugal, para dizer que ele „não fala em 

iniciativa pública, e com razão: pois a iniciativa do Estado e de entidades públicas não poderia caber em nenhuma 

forma de direitos do homem ou direitos fundamentais‟.” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na 

constituição de 1988, p. 182-183).  
107

 Nessa linha, o entendimento de Eros Roberto Grau, para quem “tem-se afirmado, sistematicamente, que os dois 

valores fundamentais juridicamente protegidos nas economias do tipo capitalista são, simetricamente, o da 

propriedade dos bens de produção – leia-se propriedade privada dos bens de produção – e o da liberdade de 

contratar (ainda que se entenda que tais valores são preservados não em regime absoluto, mas relativo). A verdade, 

no entanto, é que tais valores não estão dispostos em situação simétrica, sendo mais correto observar que a 

liberdade de contratar não é senão um corolário da propriedade privada dos bens de produção. Isso porque a 

liberdade de contratar tem o sentido precípuo de viabilizar a realização dos efeitos e virtualidades da propriedade 

individual dos bens de produção, em outros termos: o princípio da liberdade de contratar é instrumental do princípio 

da propriedade privada dos bens de produção. A atuação do Estado sobre o domínio econômico, por isso mesmo, 

impacta de modo extremamente sensível sobre o regime jurídico dos contratos” (GRAU, Eros Roberto. A ordem 

econômica na Constituição de 1988, p. 83). 
108

 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. 

p. 619. 
109

 A polícia administrativa é um dos meios mais eficientes, à disposição do Estado, para atuar na defesa da 

sociedade contra o abuso do poder econômico. No exercício desse poder de polícia, o Estado atua nos campos 

legislativo, regulamentar e executório. Com a finalidade de instrumentar a atividade de polícia administrativa, 

diversas leis foram editadas. 
110

 Lei nº 8.884/1994, denominada lei antitruste. A apuração das irregularidades tratadas por essa lei depende de 

prévio processo administrativo, a cargo do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), autarquia 
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defesa do meio ambiente, leis tributárias de natureza extrafiscal (instrumento regulatório de 

atividades)
112

, que previnam desequilíbrios da concorrência (art. 146-A, CF) ou que instituam a 

tributação progressiva do IPTU (em face do não atendimento da função social da propriedade) 

etc. Outras vezes, o Estado atua na promoção de fomentos, visando estimular as empresas a se 

desenvolverem e, consequentemente, a desenvolver toda a sociedade.
113

 Nesse contexto, o 

fomento público materializa-se por meio de vários mecanismos administrativos voltados para a 

promoção social, no sentido lato do termo. Entre os meios de fomento mais comuns, destacam-

se: o planejamento para o desenvolvimento,
114

 a concessão de incentivos fiscais
115

 e a política 

de crédito,
116

 com a promoção de financiamentos públicos a cargo do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal e de 

outros órgãos e instituições.
117

 Finalmente, cumpre ao Estado intervir diretamente na economia, 

isto é, explorar a atividade econômica em caráter excepcional (art. 173, CF),
118

 quando 

necessário aos imperativos da segurança nacional, para a satisfação de relevante interesse 

coletivo, por meio de monopólios (art. 177, CF)
119

 ou quando atua por meio de empresas 

                                                                                                                                                                                     

federal vinculada ao Ministério da Justiça, com jurisdição em todo o território nacional e que é o principal órgão 

repressor do abuso econômico.  
111

 Lei nº 8.078/1990, que contém o Código de Defesa do Consumidor. 
112

 O art. 151, I, da CF, permite à União conceder incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do 

desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do País. 
113

 Os arts. 1º e 3º da Constituição Federal são suportes para essas medidas incentivadoras, adotando por 

fundamentos da República Federativa do Brasil a “dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa, garantia do desenvolvimento nacional, etc.” 
114

 Esse planejamento pode ser nacional, regional ou setorial. Os planos têm, normalmente, prazos definidos, metas 

a serem alcançadas, previsão de recursos financeiros, públicos e particulares ou financiamentos e cronogramas 

físico e financeiro. Como exemplo, pode-se citar: a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), 

que tinha por finalidade promover o fomento com vistas ao desenvolvimento da região nordeste do País; a 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), que também atuava no fomento do desenvolvimento 

econômico da Amazônia; a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), 

cujo objetivo básico é o desenvolvimento socioeconômico da bacia do rio São Francisco e de seus afluentes etc. 
115

 Por meio dos incentivos fiscais, o governo estimula o desenvolvimento de regiões ou de certos setores da 

atividade econômica, tanto na área produtiva quanto na comercial. A política fiscal é utilizada, também, para o 

controle das importações e exportações, elevando ou reduzindo as alíquotas do imposto de importação, de acordo 

com a conveniência do momento, levando em consideração o interesse empresarial ou social. Ainda, há a isenção 

temporária de impostos entre as vantagens oferecidas a empresas de porte, inclusive multinacionais, para se 

instalarem em território brasileiro. 
116

 Conforme o § 2º do art. 165 da Constituição Federal, cabe à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem 

periodicidade anual, estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 
117

 Os bancos oficiais são os principais agentes financiadores de programas de desenvolvimento, com juros 

subsidiados e amortização em médio e longo prazos. O Banco do Brasil é o maior financiador de projetos rurais, 

por exemplo.  
118

 O desempenho das atividades econômicas, nas hipóteses previstas no caput do art. 173, dá-se por intermédio de 

empresas públicas e sociedades de economia mista, reguladas pelas regras dos direitos civil, comercial e do 

trabalho, vedado qualquer benefício fiscal que não seja concedido às empresas particulares. Nesse sentido, a norma 

constitucional quer que as empresas estatais não gozem de nenhum privilégio quando atuarem no campo 

econômico (§§ 1º e 2º do art. 173).  
119

 Segundo Edimur Ferreira de Faria, “o monopólio é próprio de Estado intervencionista. Por isso, perde prestígio 

ou se enfraquece com a adoção do Estado neoliberal. Esse sinal pode ser visto e constatado na Constituição Federal 
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estatais (art. 173). Enfim, exerce atividade paralela à do particular, mas para assegurar o livre 

exercício desta.
120

  

Eros Roberto Grau, partindo do caráter ideológico da expressão “intervenção do 

Estado”, também distingue três modalidades de intervenção no campo da atividade econômica 

em sentido estrito – “domínio econômico”: (i) intervenção por absorção ou participação; (ii) 

intervenção por direção; e (iii) intervenção por indução. No primeiro caso, o Estado intervém no 

domínio econômico, isto é, no campo da atividade econômica em sentido estrito, como agente 

(sujeito) econômico.  

 

 

Intervirá, então, por absorção ou participação. Quando o faz por absorção, o Estado 

assume integralmente o controle dos meios de produção e/ou troca em determinado 

setor da atividade econômica em sentido estrito; atua em regime de monopólio. 

Quando o faz por participação, o Estado assume o controle de parcela dos meios de 

produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito; 

atua em regime de competição com empresas privadas que permanecem a exercitar 

suas atividades nesse mesmo setor. No segundo e terceiro casos, o Estado intervirá 

sobre o domínio econômico, isto, sobre o campo da atividade econômica em sentido 

estrito. Desenvolve ação, então como regulador dessa atividade. Intervirá no caso, por 

direção ou indução. Quando o faz por direção, o Estado exerce pressão sobre a 

economia, estabelecendo mecanismos e normas de comportamento compulsório para 

os sujeitos da atividade econômica em sentido estrito. Quando o faz, por indução, o 

Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade 

das leis que regem o funcionamento dos mercados.
121

 

 

 

Lucia Valle Figueiredo ressalta que a grande questão a ser analisada é o limite da 

intervenção e se seria justificável, à luz do desenvolvimento, da ideia de livre mercado. Em sua 

perspectiva,  

 

as balizas da intervenção deverão ser, sempre e sempre, ditadas pela principiologia 

constitucional, pela declaração expressa dos fundamentos do Estado Democrático de 

                                                                                                                                                                                     

de 1988, com as emendas que lhe foram introduzidas no Título da Ordem Econômica.” (FARIA, Edimur Ferreira 

de. Curso de direito administrativo positivo. 5. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. p. 417). 
120

 O Estado brasileiro reservou para si o desempenho exclusivo de algumas atividades econômicas (art. 177, CF), 

elegeu os serviços públicos a serem prestados diretamente ou por particulares, mediante concessão ou permissão 

(art. 175, CF), e previu a possibilidade de atuar em outras áreas da atividade econômica, concorrendo com a 

iniciativa privada nas condições e limites previstos no art. 173 da Constituição Federal. 
121

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, p. 126-127. Outros autores, contudo, 

entendem que a intervenção estatal na economia opera-se de forma: (i) direta, prevista no art. 173 da CF, em que se 

destaca a atuação do Estado empresário, assumindo diretamente, através de empresa pública, sociedade de 

economia mista ou subsidiária, determinada atividade econômica; ou (ii) indireta, prevista no art. 174 da CF, que se 

realiza por meio da regulação na economia. Nessa hipótese, deverá necessariamente estar exercendo funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento. Vide, entre outros, VAZ, Manuel Afonso. Direito econômico: a ordem 

econômica portuguesa. 4. ed. Coimbra: Coimbra, 1998. p. 172; SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras 

linhas de direito econômico. 6. ed. São Paulo: LTr, 2005, p. 328-330.  
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Direito, dentre eles a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa.
122

 

 

E conclui que qualquer interpretação sobre a devida ou indevida intervenção estatal 

deverá ser tirada à luz desses princípios e dos próprios fundamentos do Estado Democrático de 

Direito. 

Em face do anteriormente exposto, pode-se concluir, em síntese, que a intervenção 

estatal no domínio econômico pode ocorrer de maneira direta (art. 173 da Constituição) ou 

indireta (basicamente, art. 174 da Constituição Federal).  

Nesse sentido, segundo André Ramos Tavares,  

 

na intervenção direta o Estado participa ativamente, de maneira concreta, na economia, 

na condição de produtor de bens ou serviços. Trata-se, nesta hipótese, do Estado 

enquanto agente econômico. A intervenção estatal indireta refere-se à cobrança de 

tributos, concessão de subsídios, subvenções, benefícios fiscais e creditícios e à 

regulamentação (âmbito normativo) de atividades econômicas desenvolvidas pelos 

particulares. Foi com atenção à referida distinção que a matéria foi disciplinada 

constitucionalmente. Ao se referir à intervenção direta, a Constituição fala em 

exploração da atividade econômica pelo Estado e, ao se referir à intervenção indireta, 

toma o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica.
123

 

 

O art. 173, caput, da Constituição Federal, declara que: “ressalvados os casos previstos 

nessa Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida 

quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, 

conforme definidos em lei”, apenas permitindo, na exploração da atividade econômica, a 

presença do Estado para atender: (i) o interesse coletivo relevante ou (ii) os imperativos da 

segurança nacional. 

Por sua vez, o art. 174, em seu caput, estabelece que: “Como agente normativo e 

regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 

fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado.” 

Ambas as formas de intervenção têm atuação no (ou sobre o) domínio econômico; 

portanto, constituem fórmulas pelas quais o Poder Público ordena, coordena e atua na seara 
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interventivas. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). As contribuições no sistema tributário brasileiro. São 
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econômica, considerando os objetivos maiores, valores básicos expostos pela Constituição. 

Ainda, importa definir o que vem a ser “domínio econômico”. Para tanto, parte-se da ideia de 

intervenção do Estado para compreender que intervir necessariamente significa o Estado 

ingressar em uma área que, originalmente, não lhe foi submetida.  

Fica claro, pois, como ressalta Luís Eduardo Schoueri, que 

 

o domínio econômico há de ser compreendido como aquela parcela da atividade 

econômica em que atuam agentes do setor privado, sujeita a normas e regulação do 

setor público, com funções de fiscalização, incentivo e planejamento, admitindo-se, 

excepcionalmente, a atuação direta do setor público, desde que garantida a ausência de 

privilégios.
124

  

 

Dessa forma, não há intervenção nos casos tratados no art. 175 da Constituição Federal, 

ou seja, nos serviços públicos, incumbidos ao poder público, na forma da lei, diretamente ou 

sob o regime de concessão ou permissão. Sobre a intervenção, entretanto, trata o art. 174, que se 

refere à atividade do Estado “como agente normativo e regulador da atividade econômica”, 

desempenhando as “funções de fiscalização, incentivo e planejamento”. Esse domínio 

econômico é, dessa forma, campo estranho ao Estado, que apenas atua diretamente (intervenção 

por absorção ou por participação)
125

, na forma do art. 173. 

Tal dispositivo constitucional, por sua vez, contemplando a atuação no domínio 

econômico, impõe, entre outras condições, “a sujeição ao regime próprio das empresas 

privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias” 

(art. 173, § 1º, II), determinando, ainda, o § 2º que “as empresas públicas e as sociedades de 

economia mista não poderão gozar de privilégios fiscais não extensivos às do setor privado.” 

Toda intervenção direta do Estado, portanto, é considerada uma exceção ao princípio 

constitucional da livre iniciativa, que é o princípio fundamental de toda ordem econômica. 

 

O consectário natural desse princípio é que a atuação do Estado na economia é sempre 

subsidiária. O Estado não está habilitado a retirar dos particulares, transferindo para a 

responsabilidade da comunidade, as atribuições que aqueles estejam em condições de 

cumprir por si mesmos. A ação das coletividades públicas no âmbito da economia só 

se justifica, pois, onde os particulares não possam ou não queiram intervir.
126
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário e ordem econômica, p. 540.  
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 Vide, nesse sentido: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988, p. 126-127. 
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 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro, p. 114. 
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Finalmente, no que concerne à intervenção indireta, a Constituição de 1988 continua 

reconhecendo a vertente regulatória ou normativa da atividade econômica por parte do Estado, 

ao lado daquela outra, por meio da qual se permite a sua intervenção direta. A ele, portanto, na 

seara econômica, é permitido atuar como agente normativo e regulador e, por meio dessas 

posições, exercer uma tríplice função: fiscalizadora,
127

 incentivadora
128

 e planejadora,
129

 como 

visto anteriormente.  

 

 

3.2.5 Os princípios gerais da atividade econômica 

 

Nessa fase do estudo, assume relevância a afirmação de Eros Roberto Grau de que “uma 

das características da Constituição de 1988 está em que ela é marcadamente principiológica – e, 

por consequência, programática –, no sentido de que dispõe não apenas regras, mas também 

princípios.”
130

 Assume, nesse contexto, fundamental importância os preceitos contidos nos arts. 

1º, 3º e 170. 

Com efeito, o direito público econômico está subordinado a princípios e regras que 

derivam diretamente da Constituição ou, ainda, das leis, das normas e das diretivas fixadas no 

âmbito internacional.
131

 No presente estudo, contudo, o enfoque restringe-se aos princípios 
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 Para André Ramos Tavares: “A fiscalização é a atividade estatal pela qual se realiza o controle da legalidade do 
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internacionais. Para ela, as diretrizes estabelecidas por órgãos internacionais, cuja competência é reconhecida, 

oficial e regularmente, pelo Estado, não se revestem de menor importância: “Basta lembrar aqui as diretrizes 

emanadas da Organização Internacional do Trabalho (OIT), da hoje poderosa Organização Mundial do Comércio 

(OMC), do Fundo Monetário Internacional (FMI), do Banco Mundial (BIRD), do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento Econômico (BID) e da Organização para Cooperação de Desenvolvimento Econômico (OCDE). 

Em nível regional, temos toda a legislação do MERCOSUL, por exemplo, o Protocolo de Olivos, que instituiu o 

Tribunal Permanente de Revisão, órgão máximo do sistema de solução de controvérsia deste bloco regional; a 

Decisão nº 22/94 do Conselho do Mercado Comum (CMC), que instituiu a Tarifa Externa Comum do 

MERCOSUL e a Declaração Presidencial dos Direitos Fundamentais dos Consumidores do Mercosul.” 

(CAGGIANO, Monica Herman. Direito público econômico, p 13-14). 
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constitucionais conformadores (ou estruturantes) da ordem econômica, pelo que, impõe-se, 

desde logo, identificar o que vem a ser princípio e o que é regra constitucional, bem como as 

diferentes texturas utilizadas na construção das normas constitucionais que compõem a 

Constituição Econômica.  

E, nesse sentido, vale lembrar o escólio de Raul Machado Horta
132

 que adverte para a 

“pluralidade de princípios” que a Constituição aloja. Para tanto, o autor lança mão da tipologia 

oferecida por José Joaquim Gomes Canotilho, que identifica: (i) princípios jurídicos 

fundamentais; (ii) princípios políticos constitucionalmente conformadores; (iii) princípios 

constitucionais impositivos; (iv) princípios-garantia; (v) princípios estruturantes; e (vi) 

princípios concretos. 

De fato, é na obra de José Joaquim Gomes Canotilho
133

 que se verifica acentuada 

preocupação com a questão dos princípios que preordenam o quadro normativo e, mais do que 

isso, em estabelecer um critério de discriminação entre princípios e regras constitucionais. 

Nessa perspectiva, Canotilho registra que tanto o princípio quanto a regra detêm natureza de 

norma constitucional. São espécies diferentes de normas. Os princípios configuram “normas 

qualitativamente distintas”, até porque correspondem ao “fundamento das regras”, encontram-se 

à sua base e “constituem a ratio de regras jurídicas”.
134

 Para ele, os critérios de distinção 

sugeridos entre princípios e regras são os seguintes: 

 

a) Grau de abstração: os princípios são normas com um grau de abstracção 

relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem uma abstracção 

relativamente reduzida. 

b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso concreto: os princípios, por serem 

vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras (do legislador, do 

juiz), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação directa. 

c) Carácter de fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios são 

normas de natureza estruturante ou com um papel fundamental no ordenamento 

jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema de fontes (ex.: princípios 

constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.: 

princípio do estado de Direito). 
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 HORTA, Raul Machado. Estudos de direito constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 1995. p. 222. 
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2003, 

p. 1159 e ss. Segundo Canotilho, o ponto de partida fundamental para a compreensão do sistema normativo aberto 

de regras e princípios consiste no reconhecimento de que este: “(1) é um sistema jurídico porque é um sistema 

dinâmico de normas; (2) é um sistema aberto porque tem uma estrutura dialógica (Caliess), traduzida na 

disponibilidade e „capacidade de aprendizagem‟ das normas constitucionais para captarem a mudança da realidade 

e estarem abertas às concepções cambiantes da „verdade‟ e da „justiça‟; (3) é um sistema normativo, porque a 

estruturação das expectativas referentes a valores, programas, funções e pessoas, é feita através de normas; (4) é um 

sistema de regras e de princípios, pois as normas do sistema tanto podem revelar-se sob a forma de princípios como 

sob a forma de regras.” (Ibid., p. 1159).  
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 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição, p. 1160-1161. 
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d) „Proximidade‟ da ideia de direito: os princípios são „Standards‟ juridicamente 

vinculantes radicados nas exigências de „justiça‟ (Dworkin) ou na „ideia de direito‟ 

(Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo meramente 

funcional. 

e) Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é, são 

normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, 

por isso, uma função normogenética fundamentante.
135

 

 

Atendendo a esses caracteres, os princípios convivem em um clima de conflituosidade, 

porém coexistem, impondo processos de ponderação e de harmonização; não há possibilidade 

de antinomia, como ocorre no domínio das regras, fenômeno que conduz à exclusão.
136

 

Mais do que isso, adverte José Joaquim Gomes Canotilho, não há como interpretar nem 

mesmo visualizar isoladamente os princípios. Eles se complementam e vêm a se intensificar por 

intermédio de outros princípios ou mesmo por meio de regras constitucionais: 

 

A articulação de princípios e regras, de diferentes tipos e características, iluminará a 

compreensão da Constituição como um sistema interno assente em princípios 

estruturantes fundamentais que, por sua vez, assentam em subprincípios e regras 

constitucionais concretizadores desses mesmos princípios. Quer dizer: a Constituição é 

formada por regras e princípios de diferente grau de concretização (= diferente 

densidade semântica).
137

 

 

Partindo do magistério de José Joaquim Gomes Canotilho, poder-se-ia iniciar a 

apresentação do quadro principiológico que preordena o desenho constitucional da ordem 

econômica indicando os princípios gerais (ou jurídicos fundamentais) que engloba: o modelo de 

Estado de Direito (art. 1º, caput, CF); a fórmula democrática (art. 1º, caput, CF); a soberania 

nacional (art. 1º, I, CF); a valorização do trabalho humano (art. 1º, IV, CF) etc. Todavia, opta-se 

aqui pelo exame direto dos princípios estruturantes da plataforma econômica, que, a seu turno, 

englobam e vêm perfilhados em princípios gerais, especiais e em regras.  

Os princípios da ordem econômica e financeira encontram-se no caput e incisos do art. 

170 da Constituição Federal, no primeiro capítulo do Título VII, denominado Dos princípios 

gerais da atividade econômica. No entanto, inúmeros princípios catalogados na Constituição 

têm evidente e direta repercussão econômica, por exemplo, o princípio do Estado de Direito
138
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136

 CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito público econômico, p. 17.  
137
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 Como leciona Jorge Miranda, “as correntes filosóficas do contratualismo, do individualismo e do iluminismo - 

de que são expoentes doutrinais LOCKE (Segundo Tratado sobre o Governo), MONTESQUIEU (Espírito das 

leis), ROUSSEAU (Contrato Social), KANT (além de obras filosóficas fundamentais, Paz Perpétua) – e 
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ou de Direito.” Ainda segundo o autor, “o ponto culminante de viragem é a Revolução francesa (1789-1799), mas 
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(CF, art. 1º), que confere a necessária e desejável segurança e previsibilidade às relações 

jurídicas. Também o princípio do Estado federal, do qual decorre a unidade econômica de todo 

o território nacional, dentre outros arrolados no art. 1º e art. 3º da Constituição Federal. 

Os princípios estruturantes da ordem econômica estão ligados à apropriação privada dos 

meios de produção e à livre iniciativa, as quais se consubstanciam a ordem capitalista que, na 

conformação brasileira, tem sido matizada por variados graus de intervencionismo estatal. Tais 

princípios serviriam para sistematizar a esfera de atividades criadoras e lucrativas, com vistas à 

redução das desigualdades sociais. Consignariam, em última análise, um complexo de 

providências constitucionais efetivadoras da “justiça social”.
139

 

 

                                                                                                                                                                                     

não pouca importância assumem nessa mudança a Inglaterra (onde a evolução se desencadeia um século antes e 

onde se inicia a „Revolução industrial‟), e os Estados Unidos (com a primeira ou, olhando às colônias de que se 

formou, com as primeiras Constituições escritas em sentido moderno). A expressão „Estado constitucional‟ parece 

ser de origem francesa, a expressão „governo representativo‟ de origem anglo-saxônica e a expressão „Estado de 

Direito‟ de origem alemã.” (MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 2009, p. 32-33). A ideia de Estado de Direito se traduziu, originalmente, na conjugação de quatro 

postulados fundamentais: (i) a supremacia constitucional, (ii) a tripartição dos poderes, (iii) a generalização do 

princípio da legalidade e (iv) a universalização da jurisdição. A supremacia da Constituição significa o afastamento 

da vontade do governante como critério de validade dos atos estatais, que deriva da compatibilidade com as normas 

de hierarquia superior. A tripartição dos poderes consiste na dissociação da organização estatal, gerando as diversas 

competências (funções) e as respectivas atribuições a órgãos diversos. Isso significou o estabelecimento de 

mecanismos de limitação do poder por meio de sua estruturação, os chamados freios e contrapesos, evitando que 

um único órgão concentrasse todos os poderes próprios ao Estado. Já a observância da legalidade insere a atividade 

estatal no âmbito do Direito e exige autorização legislativa para as ações e omissões estatais. Por fim, a 

universalidade da jurisdição produz o controle de validade dos atos estatais, permitindo a responsabilização dos 

sujeitos que atuarem de modo inadequado. Daí se extrai a concepção de que as atividades políticas devem ser 

desenvolvidas dentro de limites jurídicos, sendo a validade o primeiro critério de legitimação dos atos jurídicos; já a 

compatibilidade com a ordem jurídica é o critério de aceitabilidade da atuação estatal. Antes da afirmação do 

Estado de Direito, a atividade administrativa do Estado era pouco permeável ao direito e ao controle jurisdicional; 

os atos do governante não comportavam controle, sob o postulado de que o rei não podia errar ou que o conteúdo 

do Direito identificava-se com a vontade do príncipe. Vale registrar que a consagração do Estado de Direito refletiu 

a tendência de eliminar os critérios religiosos e carismáticos como fundamento da legitimação do poder político, 

pois, em um Estado de Direito, prevalecem as leis, não a vontade do governante. Vide, entre outros: FERREIRA 

FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009; 

BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 2006; MORAES FILHO, José Filomeno. 

Separação de poderes no Brasil pós-88: princípio constitucional e práxis política. In: SOUZA NETO, Cláudio 

Pereira de; BERCOVII, Gilberto; MORAIS FILHO, José Filomeno; e LIMA, Martonio Mont‟Averne Barreto. 

Teoria da Constituição: estudos sobre o lugar da política no direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2003. 
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 Como assinala Eros Grau, “O princípio da justiça social, assim, conforma a concepção de existência digna cuja 

realização é o fim da ordem econômica e compõe um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, 

III).” (GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988, p. 203). Salienta, ainda, o autor que: 

“Justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na repartição, a nível pessoal, do produto 

econômico. Com o passar do tempo, contudo, passa a conotar cuidados, referidos à repartição do produto 

econômico, não apenas inspirados em razão micro, porém macroeconômicas: as correções na injustiça da repartição 

deixam de ser apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar existência de qualquer política econômica 

capitalista.” (Ibid., p. 204). 
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Todavia, o reconhecimento da justiça social, por intermédio dos instrumentos de tutela 

dos hipossuficientes, quais sejam, os direitos sociais (art. 6º), não tem tido, até o momento, a 

eficácia social necessária para equilibrar a posição de miséria e pobreza que lhes impede o 

efetivo exercício das garantias outorgadas. O que se verifica, na verdade, é a ineficiência prática 

de grande parte dessas garantias que, por dependerem da implementação de efetivas políticas 

públicas, acabam não tendo plena aplicação na realidade. Soma-se a isso a política neoliberal, 

emergente com a queda do muro de Berlim e a derrocada dos regimes socialistas europeus, em 

cujo esteio a liberdade de mercado ficou perdida, num clima de globalização desenfreada. 

Privilegiando a economia privada, o espírito do neoliberalismo não conseguiu estancar as 

desigualdades sociais, criadas e produzidas pela iníqua distribuição de rendas. 
140

 

De toda forma, o art. 170 da Constituição Federal traça estrutura geral do ordenamento 

jurídico econômico, que tem como fundamento a valorização do trabalho humano e a livre 

iniciativa.
141

 Aceitos tais fundamentos, a Constituição estabelece a finalidade de toda atuação 

por meio de políticas econômicas, qual seja, a de assegurar a todos a existência digna, conforme 

os ditames da justiça social.  

Daí se depreende, portanto, na visão de Celso Ribeiro Bastos,
142

 quatro fundamentos, ou 

princípios diretores do direito público econômico: (i) valorização do trabalho humano; (ii) livre 

iniciativa; (iii) existência digna; e (iv) justiça social.  

No que concerne a “valorização do trabalho humano”, o sentido é, antes de tudo, o de 

garantir o próprio direito ao trabalho. Este dispositivo deve ser visto em conexão com o 

conteúdo do inciso IV do art. 1º, da Constituição Federal, em que se colocam os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos do Estado Democrático de Direito. E como 

ressalta Eros Roberto Grau, tanto em um como em outro caso – definição da República 

Federativa do Brasil como entidade política constitucionalmente organizada que se sustenta 
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 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição federal anotada. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 1259-1260. 
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 Esse dispositivo constitucional deve ser analisado em conexão com o conteúdo do inciso IV do artigo 1º, em que 

se consideram os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos do Estado Democrático de 
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 BASTOS, Celso Ribeiro. Direito econômico brasileiro, p. 108. Essa posição, contudo, não encontra aceitação 

unânime da doutrina, nem mesmo quanto à consideração dos dispositivos do art. 170 como princípios. Para 

Washington Peluso Albino de Souza, as disposições do caput configuram fundamentos e objetivos da ordem 

constitucional, não princípios, considerando o autor que, ao “tratar dos „princípios gerais‟, o legislador situou, no 
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Peluso Albino de. A experiência brasileira de constituição econômica. Revista de informação legislativa, Brasília, 

Distrito Federal, n. 102, p. 29-32, abr./jul. 1989).  
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sobre o valor social do trabalho e fundamentação da ordem econômica (mundo do ser) na 

valorização do trabalho humano – estamos diante de princípios constitucionalmente 

conformadores, na concepção empregada por José Joaquim Gomes Canotilho.
143

  

O trabalho representa uma das formas de realização do homem, na medida em que é 

através dele, que se constrói a dignidade. Portanto, a valorização do trabalho, nos termos do que 

estabelece o art. 170, caput, da Constituição Federal, deve representar para o Estado uma 

obrigação imediata de criação de possibilidades de trabalho. Em um segundo momento, após a 

garantia da empregabilidade (ou do acesso ao trabalho), deve vir as condições específicas de 

proteção ao trabalhador, o que envolve não só a contrapartida monetária – que o torne 

materialmente digno
144

 –, como também a possibilidade de estudo, de desenvolvimento cultural 

etc.
145

 

A “livre iniciativa” é uma expressão fundamental da concepção liberal do homem, que 

considera como centro a individualidade de cada um. Para o liberal, a livre iniciativa é 

necessária para a sua própria expansão existencial, para a sua dignidade enquanto homem, 

porque cabe-lhe imprimir um destino a sua vida, uma escolha, a expressão da sua capacidade, e 

isso tudo só é conseguido por meio da liberdade que se reserva a cada um para poder exercer a 

atividade econômica.
146

 No plano da Constituição de 1988, a liberdade é consagrada, 

principiologicamente, como fundamento da República Federativa do Brasil e como fundamento 

da ordem econômica.
147

 Em sua conotação econômica, equivale ao direito que todos têm de 

lançarem-se ao mercado de produção de bens e serviços por sua conta e risco. Esse princípio 
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 Com acerto, observa Celso Ribeiro Bastos que o trabalho prestado mediante pagamentos vis tangencia a 
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de escolha de trabalho, vide: SOUZA, Washington Peluso Albino de. Teoria da Constituição econômica. Belo 
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61 

 

 

conduz necessariamente à livre escolha do trabalho, que, por sua vez, constitui uma das 

expressões fundamentais da liberdade humana.
 148

 

Entretanto, como adverte Fabiano Dolenc Del Masso,  

 

a livre iniciativa pode induzir o intérprete a uma noção falsa de total liberdade de 

exploração econômica, o que não é verdade, pois outros princípios a limitarão, como 

os da justiça social, dos direitos dos consumidores etc. Além do mais, se deve contar 

com a atividade de regulação do Estado, cuja função é controlar e equilibrar os agentes 

econômicos na exploração de determinadas atividades econômicas, o que é feito por 

intermédio da limitação de algumas práticas e da imposição de outras. Dessa forma, o 

acesso ao mercado é livre, mas a permanência do agente econômico demandará o 

cumprimento de regras de controle do mercado, o que induz a uma necessária 

contraposição de valores expressos individualmente em cada um dos princípios 

constitucionais.
149

 

 

Modesto Carvalhosa conceitua “a iniciativa econômica privada como direito subjetivo 

dos residentes de, preferencialmente, organizarem e exercitarem qualquer modo de atividade 

econômica voltada à obtenção de um rendimento de capital.”
150

  

Eros Roberto Grau, por sua vez, adverte para o fato de que o inciso IV do art. 1º da 

Constituição Federal enuncia, como fundamentos da República Federativa do Brasil, o valor 

social do trabalho e o valor social da livre iniciativa. Isso, para o autor, “significa que a livre 

iniciativa não é tomada, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, como 

expressão individualista, mas sim no quanto expressa de socialmente valioso.”
151

 Já no art. 171, 

                                                           
148

 Nas palavras de Miguel Reale, livre iniciativa “não é senão a projeção da liberdade individual no plano de 

produção, circulação e distribuição das riquezas, assegurando não apenas a livre escolha das profissões e das 
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valor primordial, como resulta da interpretação conjugada dos citados arts. 1º e 170.” (REALE, Miguel. 

Inconstitucionalidade de congelamentos. Folha de São Paulo, São Paulo, p. A-3, 19 out. 1988). Finalmente, aqui 
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constituição de 1988, p. 184). 
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caput, afirma-se dever estar a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, esta última, tomada singelamente, o que, para Eros Roberto Grau, consagra o 

trabalho humano como objetivo a ser valorizado. 

Ainda para Eros Roberto Grau, “importa deixar bem vincado que a livre iniciativa é 

expressão de liberdade
152

 titulada não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho.” 

Segundo ele, “a Constituição, ao contemplar a livre iniciativa, a ela só opõe, ainda que não a 

exclua, a „iniciativa do Estado‟; não a privilegia, assim, como bem pertinente apenas à 

empresa.”
153

 

E isso porque, como adverte Eros Roberto Grau, o inciso IV do art. 1º da Constituição 

Federal enuncia, como fundamentos da República Federativa do Brasil, o valor social do 

trabalho e o valor social da livre iniciativa, o que implica dizer que “a livre iniciativa não é 

tomada, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, como expressão 

individualista, mas sim no quanto expressa de socialmente valioso.”
154

 Já no art. 171, caput, 

afirma-se dever estar a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, esta última, tomada singelamente, o que, para Eros Roberto Grau, consagra o trabalho 

humano como objetivo a ser valorizado. 

Consigna-se aqui, ademais, que a atuação do Estado na organização, regulação e 

controle da atividade econômica não pode interferir na livre iniciativa fora dos moldes 

estabelecidos na própria Constituição Federal. Isso porque, como adverte Modesto Carvalhosa 

“o direito à livre iniciativa reveste um caráter de inviolabilidade. Seu núcleo essencial não pode 

ser abolido ou contestado pelo Estado, por inserir-se na esfera própria dos interesses 

fundamentais dos residentes.”
155

 

 

Assim, o Estado, seja quando intervém operacionalmente, seja quando, por força de 

sua programação econômica, exerce controle legislativo e administrativo sobre o 

processo produtivo, deve sempre respeitar o direito à livre iniciativa como fonte 

fundamental da atividade econômica. Em consequência, não pode eliminá-la, 
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substituí-la ou limitá-la, fora das estritas e inquestionáveis hipóteses previstas em 

lei.
156

 

 

Finalmente a referência à “existência digna” e à “justiça social” oferece um leque muito 

amplo de significados admissíveis.
157

 A primeira delas, também conhecida como dignidade da 

pessoa humana, está intimamente relacionada ao fim último da atividade econômica do Estado, 

qual seja, a satisfação das necessidades da coletividade. A dignidade humana consiste não 

apenas na garantia negativa de que a pessoa não será alvo de ofensas ou humilhações, mas 

também agrega a afirmação positiva do pleno desenvolvimento da personalidade de cada 

indivíduo. O pleno desenvolvimento da personalidade pressupõe, por sua vez, de um lado, o 

reconhecimento da total autodisponibilidade, sem interferências ou impedimentos externos, as 

possíveis atuações próprias de cada homem; e de outro, a autodeterminação que surge da livre 

projeção histórica da razão humana, antes que de uma predeterminação dada pela natureza.
158

  

Para Fabiano Dolenc Del Masso, a existência digna, prevista como finalidade da ordem 

econômica, abarca apenas as possíveis privações decorrentes da participação do indivíduo na 

distribuição da riqueza, sendo a distribuição desequilibrada dos ganhos decorrentes da produção 

econômica, o que mais atenta contra a existência digna em sua configuração econômica.
159

 

A segunda – a justiça social – consiste na possibilidade de todos contarem com o 

mínimo para satisfazerem às suas necessidades fundamentais, tanto físicas quanto espirituais, 

morais e artísticas. Para André Ramos Tavares,  

 

Permeia a Constituição, pois, como norte em sua implementação, o objetivo maior da 

„justiça social‟. A própria Constituição associa-a a solidariedade, deixando certo que o 

conceito envolve não apenas a prevalência do social sobre o indivíduo, como também 

o compromisso de uma dependência recíproca entre os indivíduos. [...] A justiça 

social, em síntese, deve ser adotada como um dos princípios de finalidade 

comunitarista expressos da Constituição de 1988 a interferir no contexto da ordem 

econômica, visando ao implemento das condições de vida de todos até um patamar de 

dignidade e satisfação, com o que o caráter social da justiça lhe é intrínseco.
160
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Eros Roberto Grau, por sua vez, partindo do pressuposto de que o princípio da justiça 

social conforma a concepção de existência digna cuja realização é o fim da ordem econômica e 

compõe um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, III, CF),
161

 afirma que 

“justiça social, inicialmente, quer significar superação das injustiças na repartição, a nível 

pessoal, do produto econômico.” E prossegue: “com o passar do tempo, contudo, passa a 

conotar cuidados, referidos à repartição do produto econômico, não apenas inspirados em 

razões micro, porém macroeconômicas: as correções na injustiça da repartição deixam de ser 

apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar exigência de qualquer política 

econômica capitalista.”
162

 

Fica claro, pois, como ressalta Celso Ribeiro Bastos, que: 

 

Os princípios econômicos são de maior nível de abstração que as meras regras e, 

nestas condições, não podem ser diretamente aplicados. Mas, no que eles perdem em 

termos de concreção, ganham no sentido de abrangência, na medida em que, em razão 

da sua força irradiante, permeiam todo o Direito Econômico, emprestando-lhe 

significação única e traçando os rumos, os vetores, em função dos quais as demais 

normas devem ser entendidas. Os princípios são, pois, as vigas mestras do Direito 

Econômico e que vão ganhando concretização através de uma legislação, que deverá 

guardar consonância com esses princípios e ir-lhes dando gradativamente uma 

compreensão cada vez maior.
163

 

 

E, como aponta João Bosco Leopoldino da Fonseca, para que os fundamentos – 

valorização do trabalho humano e livre iniciativa – sejam concretizados e para que os fins – 

assegurar a existência digna, conforme os ditames da justiça social – sejam alcançados, 

necessário se faz a adoção de alguns princípios diretores da ação do Estado. Surgem, ao lado de 

princípios já consagrados, alguns outros que decorrem das tendências modernas, enumerados 

nos incisos do art. 170 da Constituição Federal.
164

 Vejamos.  

 

 

3.2.5.1 Soberania nacional 

 

Para Eros Roberto Grau, a Constituição cogita da soberania econômica, após ter 

afirmado, a soberania política, no art. 1º, como fundamento da República Federativa do Brasil, 

e, no art. 4º, I, a independência nacional como princípio a reger suas relações internacionais. E 
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prossegue: “a afirmação da soberania nacional econômica não supõe o isolamento econômico, 

mas antes, pelo contrário, a modernização da economia – e da sociedade – e a ruptura de nossa 

situação de independência em relação às sociedades desenvolvidas.”
165

 

Ainda para o autor,  

 

trata-se de princípio constitucional impositivo (Canotilho), a cumprir dupla função, 

como instrumental e como objetivo específico a ser alcançado. É que a soberania 

nacional – assim como os demais princípios elencados nos incisos do art. 170 – 

consubstancia, concomitantemente, instrumento para a realização do fim de assegurar 

a todos existência digna e objetivo particular a ser alcançado. Neste segundo sentido, 

assume feição de diretriz (Dworkin) – norma-objetivo – dotada de caráter 

constitucional conformador. Enquanto tal, justifica reivindicação pela realização de 

políticas públicas.
166

 

 

Luís Eduardo Schoueri enfatiza que 

 

a inserção da soberania nacional como primeiro dos princípios arrolados pelo art. 170 

da Constituição Federal implica uma posição do constituinte com relação à Ordem 

Econômica, reservando-se ao país decidir sobre a melhor alocação de seus fatores de 

produção. Neste sentido, pode-se falar em soberania econômica, como corolário do 

próprio poder soberano.
167

 

 

Para ele, isso não significa uma opção de nosso constituinte pelo isolamento. 

 

Todo o texto constitucional esta permeado pela determinação de o país inserir-se na 

ordem internacional, o que se reflete na exigência de o país observar compromissos 

assumidos em tratados internacionais (art. 5º, § 2º, e 192, III, b) e, em especial na 

matéria econômica, no âmbito do bloco regional de que faz parte, nos termos do 

parágrafo único do art. 4º. Em nada se reduz o exercício do poder soberano, quando 

um país firma tratados internacionais. Ao contrário, a soberania se confirma cada vez 

que o Estado celebra e cumpre compromissos internacionais.
168

  

 

De outro lado, André Ramos Tavares destaca que a soberania nacional contida no inc. I 

do art. 170 da Constituição de 1988 significa, em termos econômicos, a preferência por um 

desenvolvimento nacional. Para ele, portanto,  

 

 a leitura do „princípio da soberania‟ deve ocorrer em harmonia e plena sintonia com 

outro princípio, o do desenvolvimento econômico. O país não pode, em termos de 

produção capitalista, ser dependente de outro; não ter emancipação econômica 
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equivaleria a, na prática, ignorar a necessidade do pleno desenvolvimento.169 

 

 

Este princípio é uma complementação do princípio da soberania consagrado no art. 1º, 

inciso I, da Constituição Federal. A soberania política dificilmente sobrevive se não se 

completar com a soberania do ponto de vista econômico. As políticas econômicas a serem 

adotadas devem levar o Estado a firmar sua posição de soberania interdependente perante os 

demais Estados, principalmente no que se refere à economia e tecnologia estrangeiras.  

Não se pode perder de vista, todavia, que a soberania, seja ela política ou econômica, 

vem encontrando limites em sua conceituação e extensão a partir da implantação e, 

principalmente, da solidificação dos Mercados comuns e do movimento da globalização. A 

soberania é vista atualmente como integrada aos princípios consagrados pela ordem jurídica 

internacional.170 

Finalmente, para Eros Roberto Grau,  

afirmar a soberania econômica nacional como instrumento para a realização do fim de 

assegurar a todos a existência digna e como objetivo particular a ser alcançado é 

definir programa de políticas públicas voltadas – repito – não ao isolamento 

econômico, mas a viabilizar a participação da sociedade brasileira, em condições de 

igualdade, no mercado internacional.
171

 

 

 

3.2.5.2 Propriedade privada 

 

A propriedade privada
172

 é elemento consectário do regime capitalista, em que a 

produção é determinada por aquele que detém o poder de realizá-la e dela desfrutar da melhor 

maneira que lhe aprouver. Nessa linha, o significado econômico do princípio centra-se na 
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propriedade dos bens de produção e na apropriação do resultado da produção econômica, sendo 

que a liberdade exercida sobre aqueles constitui o significado específico de tal princípio.
173

 

Esse princípio também já está estabelecido no art. 5º, XXII, da Constituição Federal, 

devendo ali ser entendido como garantidor do direito de propriedade atribuído ao indivíduo. Já 

no art. 170, sua menção visa a garantir que a ordem econômica repouse sobre aquele instituto. 

É, portanto, direito fundamental, na medida em que se tornou o anteparo constitucional entre o 

domínio privado e o público. Nesse ponto reside a essência da proteção constitucional: impedir 

que o Estado, por meio de medida genérica ou abstrata, evite a apropriação particular dos bens 

econômicos ou, já tendo esta ocorrido, venha a sacrificá-la mediante um processo de confisco. 

O direito de propriedade individual, por sua vez, é um pressuposto da liberdade de iniciativa. 

Esta só existe como consequência e como afirmação daquele. 

 

 

3.2.5.3 Função social da propriedade 

 

A função social da propriedade
174

 tem como pressuposto a propriedade privada. Por 

isso, adverte Eros Roberto Grau, “a idéia de função social como vínculo que atribui à 

propriedade conteúdo específico, de sorte a moldar-lhe um novo conceito, só tem sentido e 

razão de ser quando referida à propriedade privada.”
175

 

Todavia, embora seja traço característico do nosso regime a primazia da propriedade, 

com todos os seus consectários, sua fruição deve compatibilizar-se com fins sociais mais 

amplos.
176

 Além disso, como ressalta Gilberto Bercovici, o direito de propriedade só estará 
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garantido constitucionalmente “se a propriedade cumprir sua função social (art. 5º, XXII e 

XXIII, e art. 170, II e III)”. Implica dizer que “o descumprimento deste pressuposto da função 

social da propriedade leva à perda da proteção constitucional”.
177

  

O princípio da função social da propriedade, disposto no art. 5º, XXIII – e também no 

art. 170, III –, da Constituição Federal, passou a integrar os textos constitucionais desde 1934, 

contrariando o direcionamento do liberalismo, impresso nos textos de 1824 e 1891, em que se 

garantia o direito de propriedade em toda a sua plenitude. Tal princípio, que visa limitar o 

exercício da propriedade, também informa as disposições constitucionais insculpidas nos artigos 

182 a 191, traçando parâmetros para uma adequada política urbana e uma justa política agrária, 

constituindo-se em verdadeira limitação à propriedade privada.
178

 

Luís Eduardo Schoueri enfatiza que  

 

o princípio da função social da propriedade tem relevância, na interpretação da Ordem 

Econômica, quando se examina, por exemplo, o art. 184 do texto constitucional, que 

trata da desapropriação do „imóvel rural que não esteja cumprindo sua função social‟. 

O art. 185, por sua vez, ao declarar insuscetíveis de desapropriação a pequena e média 

propriedade rural e a propriedade produtiva, dá os primeiros parâmetros para o que 

seja a função social da propriedade, cujos critérios cumulativos são arrolados no art. 

186: (i) aproveitamento racional e adequado; (ii) utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis do meio ambiente; (iii) observância das disposições que regulam 

as relações de trabalho; e (iv) exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e 

dos trabalhadores. No que se refere à propriedade urbana, o cumprimento de sua 

função social é disciplinado pelo § 2º do art. 182 do texto constitucional, que a liga ao 

atendimento das exigências de ordenação da cidade expressas no plano diretor.179 
 

 

                                                                                                                                                                                     

pelo princípio, são verdadeiras propriedades-função social e não apenas, simplesmente, propriedades. O princípio 
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propriedade-função social, que diretamente importa à ordem econômica – propriedade dos bens de produção – 

respeita o princípio inscrito no art. 170, III.” (Ibid., p. 215).  
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3.2.5.4 Princípio da livre concorrência 

 

A livre concorrência foi erigida à condição de princípio pela Constituição Federal em 

seu art. 170, IV. Trata-se, como diz Eros Grau, “de princípio constitucional impositivo 

(Canotilho)”.
180

 Significa dizer que a Constituição, afirmando uma opção pelo regime de 

economia de mercado e assumindo essa postura ideológica, adota como princípio o cerne que 

rege aquele tipo de organização econômica. É, portanto, a livre concorrência, um dos 

fundamentos de qualquer sistema capitalista, ou, nas palavras de Celso Ribeiro Bastos,
181

 um 

dos alicerces da estrutura liberal da economia. Sendo livre a concorrência, as leis de mercado 

determinarão as circunstâncias em que haverá ou não o êxito do empreendedor (livre iniciativa). 

Por isso, relaciona-se muito diretamente com a livre iniciativa. Garante-se a liberdade de 

concorrência como maneira de alcançar o equilíbrio entre os grandes grupos e um direito de 

estar no mercado também para as pequenas empresas.  

Eros Grau, por sua vez, chama atenção para o quão instigante é a afirmação, 

principiológica, da livre concorrência no texto constitucional. Vejamos: 

 

De uma banda porque a concorrência livre – não liberdade de concorrência, note-se – 

somente poderia ter lugar em condições de mercado nas quais não se manifestasse o 

fenômeno do poder econômico. Este, no entanto – o poder econômico – é não apenas 

um elemento da realidade, porém um dado constitucionalmente institucionalizado, no 

mesmo texto que consagra o princípio. O 4º do art. 173 refere „abuso do poder 

econômico‟. Vale dizer: a Constituição de 1988 o reconhece. Não que não devesse 

fazê-lo, mesmo porque a circunstância de não o ter reconhecido não teria o condão de 

bani-lo da realidade. Apenas, no entanto, tendo-o reconhecido, soa estranha a 

consagração principiológica da livre concorrência. [...] De outra banda, é ainda 

instigante a afirmação do princípio porque o próprio texto constitucional fartamente o 

confronta. A livre concorrência, no sentido que lhe é atribuído – „livre jogo das forças 

de mercado, na disputa da clientela‟ –, supõe desigualdade ao final da competição, a 

partir, porém, de um quadro de igualdade jurídico-formal.182 

 

Ainda para Eros Grau, livre concorrência “significa liberdade de concorrência, 

desdobrada em liberdades privadas e liberdade pública.”
183

 Assim, na disciplina da proteção de 
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mercado, surge um bem jurídico que, praticamente, com ele se confunde, qual seja, a 

concorrência. Fabiano Dolenc Del Masso, discorrendo sobre tal princípio, assevera que ele 

impõe ao Estado obrigar uma ordem econômica fundada na rivalidade dos entes exploradores 

do mercado. Segundo esse princípio, o mercado deve ser explorado pela maior quantidade de 

agentes possíveis, não que se exijam quantidades exorbitantes de agentes, mas o direito deve 

garantir a entrada e a capacidade de concorrer a quem queira explorá-lo.
184

  

Outro não é o entendimento de Celso Ribeiro Bastos, para quem 

 

a livre concorrência é indispensável para o funcionamento do sistema capitalista. Ela 

consiste essencialmente na existência de diversos produtores ou prestadores de 

serviços. É pela livre concorrência que se melhoram as condições de competitividade 

das empresas, forçando-as a um constante aprimoramento dos seus métodos 

tecnológicos, dos seus custos, enfim, na procura constante de criação de condições 

mais favoráveis ao consumidor. Traduz-se, portanto, numa das vigas mestras do êxito 

da economia de mercado.
185

 

 

 

3.2.5.5 Princípio da defesa do consumidor 

 

Uma das fases mais importantes do processo econômico ocorre na relação entre 

fornecedor e consumidor. E sendo este um dos elos da economia de mercado, optou o 

constituinte por impor ao Estado a sua proteção. Para os doutrinadores, a proteção ao 

consumidor tem duas importantes facetas: de um lado, protege-se o consumidor, dentro de uma 

perspectiva microeconômica e microjurídica; de outro, interessa ao Estado, como uma das 

formas de preservar e garantir a livre concorrência, proteger o consumidor por meio da adoção 

de políticas econômicas adequadas. 

A Constituição, como assinala Eros Roberto Grau,  

 

confere ao princípio da defesa do consumidor, „concreção nas regras inscritas nos seus 

arts. 5º, XXXII – „o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor‟ – 24, 

VIII – responsabilidade por dano ao consumidor – art. 150, § 5º – „a lei determinará 

medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que 

incidem sobre mercadorias e serviços‟ –, e, 48 das Disposições Transitórias – 

determinação de que o Congresso Nacional elaborasse, dentro de cento e vinte dias da 

promulgação da Constituição, código de defesa do consumidor. Ademais, o parágrafo 

único, II do art. 175 introduz entre as matérias sobre as quais deverá dispor a lei que 

trate da concessão ou permissão de serviço público os direitos do usuário‟.186 
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3.2.5.6 Princípio da defesa do meio ambiente 

 

A defesa do meio ambiente não está referida apenas pelo art. 170, VI da Constituição 

Federal, sendo objeto, também, dentre outros, do art. 225, que estabelece a inalienabilidade 

absoluta do meio ambiente ecologicamente equilibrado, por ser o mesmo “bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Além disso, como 

ressalta Luís Eduardo Schoueri, tal direito, na ordem econômica, ganha contornos de princípio, 

na medida em que a justiça social e a dignidade humana se constroem a partir do respeito ao 

meio ambiente.
187

 Além disso, sendo fato que a produção econômica ocorre por transformação, 

provocando mudanças irreversíveis no meio ambiente, o princípio da proteção ao meio 

ambiente constitui-se numa limitação do uso da propriedade; visa considerar a atividade 

industrial ou agrícola nos limites dos interesses coletivos. A Constituição, ademais, assegura em 

capítulo específico (o Capítulo VI do seu Título VIII), o direito que todos têm de viver em um 

ambiente saudável, determinando ao Poder Público as diretrizes básicas da sua atuação. 

Aqui também, mais uma vez, cabem as abalizadas palavras de Eros Roberto Grau: 

 

O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica (mundo do ser), 

informando substancialmente os princípios da garantia do desenvolvimento e do pleno 

emprego. Além de objetivo, em si, é instrumento necessário – e indispensável – à 

realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos existência digna. Nutre também, 

ademais, ditames da justiça social. Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo – diz o art. 225, caput.
188 

 

 

 

3.2.5.7 Princípio da redução das desigualdades regionais e sociais  

 

A redução das desigualdades regionais
189

 e sociais, juntamente com a erradicação da 

pobreza e da marginalização constitui-se em um dos objetivos fundamentais da República 

                                                                                                                                                                                     

(Canotilho), a cumprir dupla função, como instrumento para a realização do fim de assegurar a todos existência 

digna e objetivo particular a ser alcançado. No último sentido, assume a feição de diretriz (Dworkin) – norma-

objeto – dotada de caráter constitucional conformador, justificando a reivindicação pela realização de políticas 

públicas.” (Ibid., p. 216). 
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Federativa do Brasil, conforme estabelecido no artigo 3º, III, da Constituição Federal. É, 

conforme ressalta Eros Roberto Grau, um  

 

princípio constitucional impositivo (Canotilho) ou diretriz (Dworkin) – norma-

objetivo – dotado de caráter constitucional conformador. Além disso, a redução das 

desigualdades regionais e sociais é tomada como um dos princípios da ordem 

econômica – princípio constitucional impositivo (art. 170, VII).190 

 

Para Celso Ribeiro Bastos, tal princípio retoma uma ideia subjacente em outros pontos 

do capítulo da ordem econômica, qual seja, a de que a economia não pode ser posta a serviço 

tão somente de um desenvolvimento obtido a qualquer preço, isto é, com o sacrifício inclusive 

de uma justa retribuição dos benefícios desse processo.
191

 

Eros Grau afirma que o enunciado do princípio expressa não só o “reconhecimento 

explícito de marcas que caracterizam a realidade nacional: pobreza, marginalização e 

desigualdades, sociais e regionais”, como a pretensão de reverter tal quadro, postulando a 

Constituição Federal, no seu caráter dirigente, o “rompimento do processo de 

subdesenvolvimento no qual estamos imersos e, em cujo bojo, pobreza, marginalização e 

desigualdades, sociais e regionais, atuam em regime de causação circular acumulativa – são 

causas e efeitos de si próprias.”
192

  

 

 

3.2.5.8 Princípio da busca do pleno emprego 

 

Esse princípio já era previsto na Constituição anterior, que fazia menção à expansão das 

oportunidades de emprego produtivo. Na verdade, a preocupação do constituinte se centra na 

ênfase do desenvolvimento bem como na garantia de aproveitamento adequado de todas as 

potencialidades do país dentro do princípio da eficiência. Tal princípio significa um movimento 

no sentido de propiciar trabalho a todos quantos estejam em condições de exercer uma atividade 

produtiva, consubstanciando uma garantia para o trabalhador, na medida em que está coligado 
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ao princípio da valorização do trabalho humano e reflete efeitos em relação ao direito social do 

trabalho (art. 6º, caput).
193

 

Nas palavras de Fabiano Dolenc Del Masso, o pleno emprego “é uma das consequências 

da economia em pleno e eficiente funcionamento”. Para ele, “o Estado pode operar 

identificando situações econômicas que afetam determinado setor produtivo com consequências 

para o mercado de trabalho”, o que implica dizer que o Estado, 

 

por intermédio de sua estrutura administrativa, deve intervir e criar medidas para 

proporcionar o maior nível de emprego possível. Em conclusão, o Estado deve 

estimular os agentes de produção econômica a proporcionar a maior quantidade 

possível de efeitos sociais, e a geração de empregos é um deles.
194

 

 

 

3.2.5.9 Princípio do tratamento favorecido a microempresas e empresas de pequeno 

porte 

 

Segundo Eros Roberto Grau, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País (art. 170, IX, 

CF) é, formalmente, 

 

princípio constitucional impositivo (Canotilho), já que a Constituição como princípio o 

tomou; daí o seu caráter constitucional conformador. Não consubstancia, no entanto, 

como os demais princípios da ordem econômica, uma diretriz (Dworkin) ou norma-

objeto. Ainda assim, fundamenta a reivindicação, por tais empresas, pela realização de 

políticas públicas.
195

  

 

O princípio estabelece proteção em favor de empresas de pequeno porte, desde que 

tenham sido constituídas sob as leis brasileiras e tenham sede e administração no País, 

constituindo, em termos relativos, porém, “cláusula transformadora”. 

Como leciona André Ramos Tavares, 

 

o tratamento favorecido para esse conjunto de empresas revela, contudo, a necessidade 

de se proteger os organismos que possuem menores condições de competitividade em 

relação às grandes empresas e conglomerados, para que dessa forma efetivamente 

ocorra a liberdade de concorrência (e de iniciativa). É uma medida tendente a 
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assegurar a concorrência em condições justas entre o micro e pequenos empresários, 

de uma parte, e de outra, os grandes empresários.196 

 

Nos dias atuais, é muito frequente reconhecer-se a importância desempenhada pelas 

pequenas e microempresas, principalmente em face do grande número de empregos por elas 

gerados. A própria globalização possibilitou o desenvolvimento de várias etapas na cadeia de 

produção, o que abriu espaço para as empresas de pequeno porte com a consequente melhoria 

na eficiência econômica e aumento na oferta de trabalho, o que antes era próprio das grandes 

indústrias com inumerável contingente de trabalhadores. A descentralização dessa atividade 

massificada por unidades de pequeno porte é sem dúvida benéfica, quer do ponto de vista social 

e econômico, quer do ponto de vista ecológico. O tratamento favorecido
197

 outorgado, pela 

Constituição Federal, às empresas de pequeno porte tem enormes consequências sociais e 

econômicas. Segundo Fabiano Dolenc Del Masso, 

 

a exemplificação do que seriam condutas diferenciadas em relação aos empresários de 

pequeno porte de vê acompanhar o que dispõe o art. 179 da CF, que estabelece que 

tais empresas merecem tratamento legal que vise à simplificação de suas obrigações 

administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 

redução destas por meio de lei.198 

 

Para Luís Eduardo Schoueri, tal princípio relaciona-se  

 

com o próprio princípio da livre concorrência, cuja concretização, o mercado, depende 

da existência de razoavelmente elevado número de participantes. Sendo a livre 

iniciativa, juntamente com a valorização do trabalho, fundamento da Ordem 

Econômica, ambas encontram na multiplicação de empresas de pequeno porte terreno 

fértil. Trata, ainda, o princípio, da própria idéia de igualdade vertical, que implica um 

tratamento diferenciado para aqueles que se encontram em situação diversa. Por óbvio 

que o favorecimento encontra limite na própria diferenciação, não podendo ir além do 

necessário para o delicado equilíbrio entre agentes do mercado, sob pena de não se 

atender ao desiderato constitucional da livre concorrência.199 
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3.2.5.10 O livre exercício de qualquer atividade econômica 

 

Finalmente, o parágrafo único do art. 170 assegura a todos o livre exercício de qualquer 

atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 

previstos em lei. O intuito será o de eliminar entraves burocráticos para o exercício de qualquer 

atividade econômica, porque o conteúdo desse dispositivo já está incluído no caput do artigo 

que assegura a liberdade de iniciativa. Luís Eduardo Schoueri lembra que 

 

esse princípio, inserido no parágrafo único do art. 170, é o reflexo, na Ordem 

Econômica, da garantia constitucional inscrita no inciso XIII do art. 5º do texto 

constitucional, que declara livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.200 

 

Nesse ponto, depois de abordadas e analisadas as normas econômicas na Constituição, 

que compõem, na terminologia adotada pelos doutrinadores, a Constituição Econômica, 

passamos à análise das normas constitucionais que regem a ação de tributar e, entre outros 

particulares aspectos, das principais projeções tributárias da Constituição Econômica, em que se 

destacam os fenômenos da extrafiscalidade e das contribuições interventivas. 

 

 

 

3.3 CONSTITUIÇÃO ECONÔMICA E CONSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

Como destaca Ricardo Lobo Torres,  

 

a Constituição Tributária, sendo um dos subsistemas da Constituição do Estado 

Democrático de Direito, entra em permanente relacionamento e tensão com outras 

Subconstituições, designadamente com a Econômica, a Política, a Social e a Penal, 

bem como com a Declaração de Direitos e a Constituição dos Deveres 

Fundamentais.201   
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Especificamente no que concerne as relações entre a Constituição Econômica e a 

Tributária, o autor afirma não existir subordinação entre elas, pois uma não se dilui na outra. 

Pelo contrário, “estão em equilíbrio permanente, influenciando-se mutuamente e relacionando-

se em toda a extensão dos fenômenos econômicos e financeiros”.202 

Prossegue enfatizando que 

 

as duas Subconstituições se relacionam, primeiramente, sob o ponto de vista de 

valores. A opção básica da Constituição Econômica pela ordem capitalista ou 

socialista vai condicionar a Constituição Tributária. A disciplina de mercado ou a sua 

eliminação fazem com que se afirme a Constituição Tributária intervencionista ou que 

desapareça a própria ideia de Constituição Tributária, eis que, como vimos, o Estado 

Socialista não vive de tributos, mas da exploração da atividade produtiva. A garantia 

da existência das empresas privadas e os direitos fundamentais de conteúdo 

econômico, especialmente a proibição de confisco e a liberdade de comércio, 

emolduram a Constituição Tributária. A distribuição de rendas entre os entes políticos 

no federalismo é outro ponto de contato entre as duas Constituições. Da mesma forma 

a justiça fiscal e econômica e a tributação de acordo com a capacidade econômica.203 

 

A interação entre as duas Constituições não se limita ao modelo de ordem econômica 

global, apresentando também estreito relacionamento no que concerne à política fiscal e 

econômica. “Os problemas do federalismo fiscal, por exemplo, dependem da Política 

Constitucional Econômica”. De outro lado,  

 

o princípio do desenvolvimento econômico, pedra basilar da Política Constitucional 

Econômica, deve se adaptar às regras e princípios da Política Constitucional 

Tributária; inclusive nas épocas de recessão, em que a própria Constituição permite 

que se limite o expansionismo, as duas políticas devem se complementar.204 

 

 

Por outro lado, Gilberto Bercovici e Luís Fernando Massonetto, advertem que a 

“desarticulação das ordens financeira e econômica nas constituições reflete a contradição do 

novo padrão sistêmico de acumulação com o paradigma da constituição dirigente, implicando 

em um novo fenômeno: a constituição dirigente invertida”.205 Ainda para os autores: 

 

a constituição financeira de 1988, que deveria dar suporte para a implementação da 

constituição econômica de 1988, falhou nesta tarefa. Um dos motivos é a separação 

que a doutrina e a prática constitucionais pós-1988 promoveram entre a constituição 

financeira e a constituição econômica, como se uma não tivesse nenhuma relação com 

a outra e como se ambas não fizessem parte da mesma Constituição de 1988. A 
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constituição financeira passou a ser interpretada e aplicada como se fosse “neutra”, 

meramente processual, com diretrizes e lógicas próprias, separada totalmente da 

ordem econômica e social, esterilizando, assim, a capacidade de intervenção do Estado 

na economia. Separada da constituição financeira, a constituição econômica de 1988 

foi transformada em mera “norma programática”.206 

 

De todo modo, ainda com Ricardo Lobo Tôrres,  

 

é sobretudo no campo da policy que se dramatizam as relações entre as duas 

Subconstituições. A intervenção indireta do Estado sobre a economia, através de 

tributos ou outros ingressos, é um assunto de rara complexidade, ligado à 

extrafiscalidade. Saber se o poder de polícia se liga ao poder tributário ou se sobrevive 

independentemente dele, essa é a questão fundamental da extrafiscalidade.207 

 

Retomando a questão apresentada no início deste tópico, seguindo o itinerário traçado 

por Gilberto Bercovici e Luís Fernando Massonetto208 e, em parte, a tese de Ricardo Lobo 

Tôrres, sobre a interação e tensão entre os subsistemas constitucionais, sobreleva a necessidade 

da manutenção do equilíbrio entre a Constituição Econômica e a Tributária, e mesmo a 

Financeira – que, entretanto, devem conservar as suas identidades –, já que fundamental para a 

preservação da própria Constituição do Estado Democrático de Direito, que é o corolário de 

toda uma evolução jurídico-política relativa à organização da sociedade.209 Procura-se, por meio 

dele, garantir a liberdade de livre iniciativa econômica (Estado Liberal) em um contexto de 

igualdade de oportunidades e do assecuramento de direitos econômicos e sociais e dos poderes 

do ente público para interferir na ordem econômica (Estado Social). 

A Constituição do Estado Democrático de Direito vive do equilíbrio e interação dialética 

entre as Subconstituições, a ordem econômica intervencionista e dirigente da Constituição de 

                                                           
206

 BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a blindagem da 

constituição financeira e a agonia da constituição econômica, p. 84. 
207

 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. I, p. 279.  
208

 Vide BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. A constituição dirigente invertida: a 

blindagem da constituição financeira e a agonia da constituição econômica, p. 79-89.  
209

 Por outro lado, modificar o conteúdo da Constituição Financeira, “antes voltado à organização do 

financiamento público da economia capitalista e à promoção de políticas de bem-estar social”, com o 

“recrudescimento dos aspectos instrumentais da constituição financeira e o ocaso da constituição econômica, 

invertendo o corolário programático do constitucionalismo dirigente”, reflete “a tensão entre as ordens 

econômica e financeira, ora tratando-as de maneira separada, como no isolamento da constituição orçamentária e 

da constituição tributária, ora integrando-as como elemento indivisível, pela convergência de princípios comuns 

e indissociáveis”.
209

 Transformar toda a Constituição Econômica em objeto da Constituição Tributária ou 

confundir a totalidade de suas categorias com as categorias fiscais implica em transformar o intervencionismo 

em dirigismo e o planejamento em planificação. Vide BERCOVICI, Gilberto; MASSONETTO, Luís Fernando. 

A constituição dirigente invertida: a blindagem da constituição financeira e a agonia da constituição econômica, 

p. 81.  
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1988 não pode ser isolada de seus instrumentos financeiros, sem os quais a implementação da 

ordem econômica e da ordem social ficariam relegadas a segundo plano.  

Ante ao exposto, cabe perquirir como uma crescente atuação social do Estado se 

viabilizará dissociada da atividade impositiva. É precisamente neste sentido que o estudo da 

Constituição Financeira e, em especial, da Constituição Tributária assume grande relevo. São os 

tributos um dos meios mais eficientes de orientar e dirigir a atividade econômica, a cargo do 

particular, para que ela possa traduzir-se em benefícios para todos os seguimentos da sociedade. 

O tributo, portanto, como item da receita pública, é impensável sem as categorias 

correspondentes da despesa pública. Receita e despesa formam um conjunto inseparável no 

Estado Democrático Fiscal, pelo que “toda a cogitação atual sobre tributos se faz em 

contraponto com a despesa pública, sem a qual a ideia de tributo perde a sua referência 

orçamentária e a sua justificativa mais profunda”.210 

Todavia, como ressalta Werther Botelho Spagnol, 

 

a tributação moderna não está mais adstrita ao orçamento fiscal – ou seja, não é 

simplesmente um meio de obter recursos para o Estado – e sim constitui, hoje, um dos 

principais instrumentos de repartição de riqueza e desenvolvimento econômico, tal 

como alertava Klaus Tipke ao comentar o sistema tributário alemão: “o moderno 

direito tributário está concebido com uma dupla finalidade, já que não se destina, 

exclusivamente, à obtenção de recursos. Ao mesmo tempo, procura dirigir a economia 

e a redistribuição de renda”.211 

 

Em razão disso, não se pode conceber o Estado Democrático de Direito dissociado de 

uma tributação com finalidades amplas, que não se resumam na mera fiscalidade. Precisamente 

neste contexto as contribuições sociais e/ou especiais assumem especial relevo. Tais tributos, 

como se verá adiante, têm por função a garantia de recursos necessários à efetivação pelo 

Estado de uma série de direitos consagrados ao cidadão por força constitucional. 
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constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 18.  
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3.4 O SISTEMA CONSTITUCIONAL TRIBUTÁRIO 

 

Nosso Estado Democrático de Direito, consagrado formalmente no art. 1º da 

Constituição Federal, que busca conciliar o Estado de Direito – que, em sua concepção original 

se baseava na liberdade de iniciativa e na abstenção em intervir na vida econômica – com um 

Estado Social – cuja nota característica é o asseguramento de direitos econômicos e sociais e 

dos poderes do ente público para interferir na ordem econômica –, necessita de recursos para 

poder atingir seus objetivos fundamentais, consistentes na construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, no desenvolvimento nacional, na erradicação da pobreza e marginalização, na 

redução das desigualdades sociais e regionais, bem como na promoção do bem estar da 

coletividade (art. 3º, CF).  

Para tanto, vale-se principalmente da tributação, que é uma atividade abrangente não 

apenas da instituição de tributos, mas também da sua arrecadação e da fiscalização de seu 

recolhimento, estas últimas tarefas eminentemente administrativas. 

Para tratarmos do sistema tributário nacional,212 importa ter presente o que se deva 

entender por sistema. Para Roque Antonio Carrazza, sistema é a “reunião ordenada das várias 

partes que formam um todo, de tal sorte que elas se sustentam mutuamente e as últimas 

explicam-se pelas primeiras. As que dão razão às outras chamam-se princípios, e o sistema é 

tanto mais perfeito, quanto em menor número existam.”213 

Feitas estas considerações preliminares, podemos conceituar sistema constitucional 

tributário como sendo 

 

o conjunto de normas constitucionais de natureza tributária, inserida no sistema 

jurídico global, formada por um conjunto unitário e ordenado de normas subordinadas 

aos princípios fundamentais, reciprocamente harmônicos, que organiza os elementos 

constitutivos do estado, que outra coisa não é senão a própria Constituição.214 

 

                                                           
212

 Por sistema tributário nacional, entende-se o conjunto de normas constitucionais e infraconstitucionais que 

disciplina a atividade tributante, que resulta, essencialmente, da conjugação de três planos normativos distintos: o 

texto constitucional, a lei complementar a que se refere o art. 146, III, da Constituição Federal, veiculadora de 

normas gerais em matéria tributária, e a lei ordinária, instrumento de instituição de tributos por excelência. Tal 

Sistema Tributário Nacional, por força do art. 34 do ADCT, entrou em vigor em 01/03/1989, à exceção dos art. 148 

(empréstimos compulsórios), 149 (contribuições sociais), 150 (limitações constitucionais), 154, I (imposto 

residual), 156, III (ISSQN), e 159, I, „c‟ (repasse de 3% da arrecadação do IR e do IPI pela União), que entraram 

em vigor imediatamente com a promulgação da CF, em 05/10/1988 (art. 34, § 1º, ADCT).  
213

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 

31. 
214

 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 303. 
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O que existe, portanto, é um sistema parcial (sistema constitucional tributário) dentro de 

um sistema global (sistema constitucional).  

Por isso, Geraldo Ataliba nega a existência de um Sistema Tributário Nacional, pois 

feriria o princípio federativo, as autonomias dos Estados e dos Municípios, que elaboram os 

respectivos sistemas tributários, ainda que com base nos princípios constitucionais comuns. 

 

Há um sistema tributário brasileiro, sem dúvida, mas, ao contrário do francês e do 

italiano, por exemplo, não reúne as condições para ser considerado nacional. E o fato 

de haver normas constitucionais voltadas para todas as pessoas políticas – o que 

sempre houve aqui e em todas as federações – não chega, por si só, a dar tal caráter ao 

sistema. Para que este pudesse ser reputado nacional, seria necessário que o legislador 

que o plasma também se revestisse da mesma qualidade, o que não acontece, pelo 

contrário, temos uma multiplicidade de legisladores a contribuir para a modelagem do 

Sistema Tributário.215 

 

Ricardo Lobo Torres, por outro lado, afirma a existência de um sistema tributário plural. 

Para ele, “os sistemas tributários no Brasil radicam quase que por inteiro na Constituição. No 

próprio texto fundamental aparecem exaustivamente organizados e sistematizados os tributos, 

de tal forma que ao legislador infraconstitucional compete dar-lhes normatividade ou 

atualização através das normas de nível ordinário.”216 

Segundo ele, “o sistema tributário nacional desenhado na Constituição, que é o caso 

especialíssimo do Brasil, deve apresentar as mesmas características e preencher os mesmos 
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 ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1968, p. 

223-224. 
216

 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os tributos na Constituição. 

Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 1-2. v. IV. Segundo ele, os sistemas tributários classificam-se da seguinte forma: 

“a) sistema tributário nacional: conjunto dos tributos cobrados em todo o território nacional, independentemente da 

titularidade deste ou daquele ente público e considerada exclusivamente a incidência sobre a riqueza, como vem 

esboçado nos arts. 145, 148 e 149 da Cf, para o ulterior detalhamento pelo Código Tributário nacional; b) sistema 

tributário federado (ou sistema do federalismo fiscal): conjunto de tributos organizado segundo a distribuição do 

poder tributário à União, aos Estados-membros e aos Municípios, levada a efeito pelos arts. 148, 149, 153 a 156 da 

CF. c) sistema internacional tributário: conjunto de tributos incidentes sobre a riqueza internacional e partilhados 

entre os Estados Soberanos segundo princípios e regras estabelecidos na Constituição (arts. 153, I e II, 155, § 1.º, 

III, b, 155, § 2.º, X a, 156, § 4.º, II) e nos tratados e convenções. d) sistema tributário cosmopolita: conjunto de 

regras jurídicas impostas pelo FMI, pelo banco Mundial e por outras instituições supranacionais, que passa a ser 

seguido por diversos países, especialmente pelos subdesenvolvidos. Compreende também a integração de nações 

em comunidades políticas e econômicas (União Européia, Alca, Mercosul etc.). Ainda não se constitucionalizou. 

De notar que não são sistemas independentes, mas subsistemas do mesmo sistema, faces da mesma figura, modos 

de ver a mesma realidade, que os sistemas tributários são mais heurísticos que normativos.” (Ibid., p. 2). Ainda para 

o autor: “Essa multiplicidade de aspectos do sistema tributário, com a necessidade de coerência e de harmonia entre 

os diversos subsistemas, é que torna tão problemática as reformas fiscais e as revisões da Constituição Tributária. 

Combinar a maior racionalidade econômica possível, característica de um bom sistema tributário nacional ou 

internacional, com a maior autonomia dos entes públicos titulares da competência impositiva, marca de um sólido 

sistema tributário federado - eis aí o desafio permanente à criatividade jurídica.” (Ibid., p. 3).  
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requisitos dos sistemas tributários que se estruturam apenas através de legislação ordinária, eis 

que a diferença entre ambos é principalmente de grau de completude.”217 

Prossegue afirmando que a característica mais importante desse sistema é a 

racionalidade econômica. Os tributos devem recair em substratos econômicos perfeitamente 

diferençados, de modo que se evitem as superposições de incidência sobre fatos econômicos 

idênticos e que se eliminem as imposições apegadas a critérios jurídico-formais ou à técnica de 

arrecadação. Outra característica importante é a da praticidade, assim entendida a facilidade de 

fiscalização e recolhimento dos tributos, ou seja, da economia na administração tributária.218 

O exercício do poder de tributar, bem como todos os seus desdobramentos, está 

submetido à disciplina contida na própria Constituição, na qual encontraremos os fundamentos 

e os limites do direito tributário positivo, seja da União ou dos Estados, Distrito Federal ou 

Municípios.219 

O direito constitucional tributário, segundo definição corrente, é compreendido como  

 

o conjunto de princípios e normas que regulam o poder de tributar do Estado; 

disciplina não só o poder de tributar, mas também o seu exercício, ou manifestação da 

competência tributária das entidades públicas em relação à instituição, exigência e 

arrecadação das rendas tributárias, como das garantias ao devido processo legislativo, 

administrativo e jurisdicional do „cidadão-contribuinte‟ e do fisco.220 

 

Portanto, encontraremos no texto da Constituição Federal os princípios que devem ser 

obedecidos no exercício da competência tributária,221 por sua vez também delimitada 

constitucionalmente. 
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 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 117-118.  
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 Competência tributária não se confunde com capacidade tributária ativa; aquela é intransferível, enquanto esta 

não o é. Além disso, a competência tributária é o poder atribuído pela Constituição Federal a uma determinada 

pessoa jurídica de direito público (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) para a instituição de um tributo, 

possuindo competência tributária o ente político que recebe da Carta Magna a possibilidade de instituir determinada 

espécie tributária. Ela tem em sua essência o poder de instituição do tributo e, consequentemente, o poder de 

cobrança e fiscalização do tributo instituído. O elemento essencial (instituição) não se confunde com o elemento 

decorrencial (cobrança e fiscalização). Nesse sentido, Celso Ribeiro Bastos observa que: “na maior parte dos casos, 

a pessoa de direito político que cria o tributo escolhe a si mesma como sujeito ativo da relação jurídica. Em outros 

casos, contudo, pode atribuir a outrem a capacidade para figurar no polo ativo da relação jurídico tributária. Esse 

fenômeno traz consigo a ideia de capacidade tributária. Competência, portanto, é a faculdade de criar uma lei 

instituidora de um tributo. Capacidade tributária, por seu turno, é a habilitação conferida pela lei, a certas pessoas, 
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A Constituição deve ser apreendida como um sistema, e nessa medida só através da 

conjugação de suas diversas regras e princípios é que se poderá obter a real dimensão de cada 

um de seus artigos.222 

O art. 145 da Constituição Federal inaugura o Sistema Tributário Nacional. A partir dele 

segue uma série de dispositivos que informam e delimitam o exercício da competência 

impositiva outorgada às pessoas políticas de direito público interno (União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios); são normas jurídicas que se harmonizam para a conformação de um 

sistema tributário rígido, cuja margem de liberdade conferida ao legislador infraconstitucional 

foi bastante reduzida no que diz respeito à instituição de tributos. Nenhuma dessas normas 

constitucionais criou tributos, restringindo-se a fixar os parâmetros para o exercício das 

respectivas competências impositivas, compatibilizando-o com os direitos individuais de 

liberdade e de propriedade, também assegurados pela Constituição. 

                                                                                                                                                                                     

para que possam comparecer diante do contribuinte como seu credor. Essas pessoas dotadas de capacidade 

tributária podem estar autorizadas a agir de duas maneiras: a) arrecadar o tributo e depois entregá-lo à pessoa com 

capacidade política, ou; b) arrecadar, como na hipótese anterior, mas reter o produto da arrecadação para o 

cumprimento de suas finalidades legais.” (BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito 

tributário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. p. 121).   
222

 A Constituição Federal é a principal fonte do Direito Tributário, no Brasil, disciplinando o Sistema Tributário 

Nacional no Capítulo I, do Título VI (Da tributação e do orçamento), em seus arts. 145 a 162. Além de dedicar 

extenso capítulo à disciplina do sistema tributário nacional, a Constituição Federal contempla diversas normas do 

Direito Tributário, esparsas em seu texto, o que demonstra, uma vez mais, a intensa preocupação do legislador 

constituinte em estabelecer rígida disciplina da ação estatal de exigir tributos. Entre essas normas, podemos citar 

aquelas contempladas nos títulos e capítulos que tratam: (i) Dos Princípios Fundamentais: arts. 1º ao 4º; (ii) Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais: art. 5º; (iii) Da Organização do Estado: arts. 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 29, 30, 

32,37 e 43; (iv) Da Organização dos Poderes: arts. 48, 49, 51, 52, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 68, 84, 85, 92, 95, 96, 102, 

105, 108, 109, 125 e 128; (v) Da Tributação e do Orçamento: arts. 145 a 156 e 167; (vi) Da Ordem Econômica e 

Financeira: arts. 170, 173, 174, 175, 177, 179, 182 e 184; (vii) Da Ordem Social: arts. 195, 201 e 212; (viii) Das 

Disposições Constitucionais Gerais: arts. 236, 237, 239 e 240; e (ix) Das Disposições Constitucionais Transitórias: 

arts. 10, 11, 13, 14, 15, 16, 25, 27, 33, 34, 40, 41, 56, 57, 59, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 

90, 91, 93 e 94. Além disso, não se pode deixar de mencionar as alterações promovidas pelas Emendas 

Constitucionais, pois a Constituição, embora rígida (art. 60, § 4º), é modificada com facilidade, através de emendas. 

No que concerne à tributação, várias emendas promoveram a modificação de normas do sistema tributário nacional. 

O tema é relevante, pois, a cada nova emenda, ensejam-se questionamentos quanto à ofensa a cláusulas pétreas – 

princípio federativo, separação de poderes, direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, I, III e IV, CF). Desse 

modo, uma emenda que altere a repartição de competências tributárias, por exemplo, poderá violar a forma 

federativa de Estado; outra que faculte ao Poder Executivo alterar alíquota de tributo, dentro de limites legais, 

consubstancia a violação ao princípio da separação dos poderes; ainda, uma emenda que suprime uma imunidade 

tributária atinge o direito individual. Dos dispositivos originados do exercício do Poder Constituinte derivado, 

pertinentes à tributação, podemos destacar os seguintes: Emenda Constitucional nº 3, de 1993: (i) previsão da 

substituição tributária progressiva (art. 150, § 7º) e (ii) nova disciplina aos impostos estaduais (art. 155); Emenda 

Constitucional n° 29, de 2000: nova disciplina ao IPTU (art. 156, § 1º); Emenda Constitucional nº 33, de 2001: (i) 

nova disciplina às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico (arts. 149, § 2º, e 177, § 4.º) e (ii) 

nova disciplina do ICMS (art. 155); Emenda Constitucional nº 39, de 2002: previsão da contribuição para o custeio 

do serviço de iluminação pública (art. 149-A); Emenda Constitucional nº 42: (i) autorização para a instituição do 

regime único de arrecadação (art. 146, parágrafo único), (ii) princípio da anterioridade nonagesimal (art. 150, III, 

„c‟), (iii) nova disciplina ao imposto territorial rural (art. 153, § 4º) e (iv) nova disciplina ao IPVA (art. 155, § 6º).  
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Para Luís Eduardo Schoueri, os princípios tributários inserem-se no quadro das 

limitações constitucionais ao poder de tributar, as quais buscam, em conjunto, a unidade 

econômico-política brasileira. Daí a importância de investigá-los considerando a relação que 

apresentam com a Ordem Econômica, examinando-se a atuação dos referidos princípios sobre 

as normas tributárias indutoras. 223 

Prossegue o autor asseverando que: 

 

Nesse contexto, podem ser citados, dentre outros, os exemplos do princípio da 

legalidade (em certos casos, mitigado pelo próprio constituinte, admitindo-se que, nos 

limites da lei, as alíquotas de certos impostos fossem fixadas pelo Poder Executivo, 

tratando-se de norma tributária indutora, sujeita, então, ao crivo e aos mandamentos da 

Ordem Econômica); do princípio da anterioridade (com exceções constitucionais 

específicas, tendo em vista ter o constituinte vislumbrado certos impostos como 

veículos adequados à introdução de normas indutoras); e do princípio da igualdade 

(cujo corolário da capacidade contributiva tem conteúdo suficiente para que o 

aplicador da lei possa identificar a necessidade de um conteúdo econômico na 

tributação e a busca de ponderações econômicas para que se diferenciem 

contribuintes). Quanto à questão da competência tributária, a Constituição de 1988, 

tratando da intervenção sobre o domínio econômico, aloca-a dentro do campo de 

competência concorrente. Daí, pois, por causa do princípio da subsidiariedade, não 

poder a atuação da União ir além do que se possa compreender por „normas gerais‟, 

i.e., a União não pode intervir em campo onde seria cabível, com igual êxito, a 

intervenção dos Estados; do mesmo modo, estes não intervêm onde basta uma 

intervenção dos Municípios. Por outro lado, uma série de matérias ficou reservada à 

competência legislativa exclusiva da União. Assim, pelo regime constitucional 

tributário introduzido em 1988, fica reduzida a possibilidade de normas tributárias 

indutoras exacerbarem os campos de competência material afetados aos respectivos 

entes tributantes.224 

 

Além do mais, ao tratar dos direitos fundamentais, a Constituição Federal garante, 

dentre outros, o direito à igualdade de todos perante a lei e a inviolabilidade da propriedade 

privada. 

A atividade do poder público só poderá desenvolver-se validamente dentro dos limites 

traçados pelo ordenamento constitucional. Por essa razão é que os direitos individuais deverão 

ser rigorosamente observados. Conforme Manoel Gonçalves Ferreira Filho,225 na medida em 
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 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Comentários à Constituição brasileira de 1988. São Paulo: Saraiva, 
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reconhece às associações o direito à existência, o que de nada adiantaria se fosse possível desvesti-las de todos os 

seus demais direitos. Dessa forma, os direitos enunciados e garantidos pela Constituição são de brasileiros, pessoas 

físicas, mas também os direitos destes mediatamente considerados, ou seja, os direitos das pessoas jurídicas 

brasileiras.” No mesmo sentido, manifesta-se Roque Antonio Carrazza: “Os direitos fundamentais, evidentemente, 

também amparam o contribuinte contra os poderes do Estado, inclusive o legislativo, deveras, todo o capítulo I, do 
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que os direitos das pessoas jurídicas são, mediatamente, direitos de pessoas físicas (suas sócias 

ou beneficiárias), será lícito concluir-se que também esses direitos fundamentais se estendem às 

pessoas jurídicas. 

Os direitos fundamentais assim postos formam, no campo tributário, o que se 

convencionou chamar “estatuto do contribuinte”. Este é considerado o conjunto dos 

mandamentos constitucionais sobre matéria tributária, que estipulam direitos, obrigações ou 

deveres do sujeito passivo, face às pretensões do Estado, sendo que tal conjunto deverá estar em 

plena consonância com os imperativos constitucionais supremos, que lhe conferem o necessário 

respaldo de validade, realizando a própria ideia de um Estado de Direito. 

Assim é que se compreende o disposto no art. 150, II, da Constituição Federal, que 

reforça mais uma vez o princípio da igualdade, agora em matéria tributária. É vedado a qualquer 

dos entes políticos tributantes: “instituir tratamento desigual entre contribuintes que se 

encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 

profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos 

rendimentos, títulos ou direitos.” 

Esses são, em linhas gerais, os fundamentos que vão nos interessar, a partir dos quais 

deverão ser estudados tanto os tributos quanto os institutos afins, como o da extrafiscalidade. 

 

 

3.4.1 Tributo e suas espécies  

 

Como leciona Werther Botelho Spagnol,  

 

a origem dos tributos remonta à crtiação das primeiras formas sociais politicamente 

organizadas. Desde já pode-se afirmar que o tributo é o instrumental básico 

viabilizador de qualquer sociedade constituída. Assim sendo, quanto mais evoluída for 

a organização da sociedade, mais  evoluída deverá ser a tributação, que se iniciou por 

meio de imposições isoladas, sem planejamento, até chegar aos complexos sistemas 

tribuários atuais.226 

                                                                                                                                                                                     

Título II, da Constituição brasileira, delimita o exercício das competências tributárias das pessoas políticas, 

impedindo-as de ingressarem nas áreas reservadas aos direitos „à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade‟ dos contribuintes. Os direitos consagrados no art. 5º, do Diploma Magno, são tão ou mais relevantes 

do que os recebidos pela União, pelos Estados, pelos Municípios e pelo Distrito federal, para instituir impostos, 

taxas e contribuição de melhoria. Daí serem inconstitucionais as normas jurídicas que, a pretexto de exercitarem 

competências tributárias, impedirem ou tolherem o pleno desfrute dos direitos públicos subjetivos dos 

contribuintes” (Curso de direito constitucional tributário, 16. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 231-232; 249).    
226

 SPAGNOL, Werther Botelho. As contribuições sociais no direito brasileiro. Rio de janeiro: Forense, 2002, p. 

6.  
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O tributo, noção nuclear do Direito Constitucional Tributário, é a categoria básica sobre 

a qual se edificam os sistemas constitucionais tributários e a partir da qual se formam as 

diferenças próximas do preço público e da multa, integrantes do fenômeno da quase-fiscalidade, 

e das contribuições econômicas e sociais, nos ordenamentos que cuidam da extrafiscalidade e 

da parafiscalidade.227  

E como ressalta Ricardo Lobo Torres, 

 

o termo aparece inúmeras vezes na Constituição Tributária, sem qualquer definição: o 

art. 150, I, veda a exigência ou o aumento do tributo sem lei que o estabeleça; o art. 

151, I, proíbe a instituição do tributo que não seja uniforme em todo o território 

nacional; o art. 150, III, dispõe sobre a irretroatividade e a anulidade dos tributos; o art. 

150, IV, veda a utilização de tributo com efeito de confisco. De rara complexidade 

pelas inúmeras funções que exerce no seio da Constituição Tributária, o conceito de 

tributo há que ser entendido de modo unitário, através de definição que lhe abarque 

todas as características.228 

 

O Código Tributário Nacional, em seu art. 3º, define o tributo como sendo “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.” E a Constituição Federal incorporou a definição de tributo já constante 

da codificação, constitucionalizando-a.229 Portanto, como ressalta Geraldo Ataliba, sendo 

constitucional o conceito de tributo,  

 

nenhuma lei pode alargá-lo, reduzi-lo ou modificá-lo. É que ele é conceito chave para 

demarcação das competências legislativas e balizador do „regime tributário‟, conjunto 

de princípios e regras constitucionais de proteção do contribuinte contra o chamado 

„poder tributário‟, exercido nas respectivas faixas delimitadas de competências, por 

União, Estados e Municípios.230 

 

 

Ainda para o autor,  

 

como conceito básico, definimos tributo, instituto nuclear do direito tributário, como 

obrigação. Juridicamente, define-se tributo como obrigação jurídica pecuniária, ex 

                                                           
227

 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. IV - Os tributos na 

Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 1-2 
228

 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário, v. IV, p. 16. 
229

 Para aprofundamento da questão, sobretudo no que se refere a constitucionalização da definição codificada de 

tributo e seu conceito, vide, entre outros, TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e 

tributário, v. IV, p. 20-35.  
230

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5. ed. 8. tir. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 31. Para o 

autor, o conceito legal, no caso, coincide com o doutrinário, que deve ser extraído do direito positivo - no caso, o 

constitucional, já que tributo é conceito constitucional (ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário 

brasileiro. São Paulo: RT, 1968). 
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lege, que se não constitua em sanção de ato ilícito, cujo sujeito ativo é pessoa pública 

(ou delegado por lei desta), e cujo sujeito passivo é alguém nessa situação posto pela 

vontade da lei, obedecidos os desígnios constitucionais (explícitos ou implícitos).231 

 

Em regra, o que se vê no comando da norma tributária – seja lá qual for a espécie 

tributária em questão – é a atribuição ao sujeito passivo de um dever de cunho pecuniário em 

prol de uma pessoa jurídica de direito público ou de instrumentalidade sua.232 O quantum 

devido está no prescritor da norma. No dever do sujeito passivo não existe nenhum comando 

para que o tributo seja aplicado na finalidade constitucionalmente prescrita, donde se depreende 

que para o sujeito passivo, a obrigação se restringe ao comando de levar dinheiro aos cofres 

públicos. Consequentemente, como ressaltado por Sacha Calmon Navarro Coelho, não cabe ao 

mesmo dar destino ao produto arrecadado. A finalidade não está na regra matriz de incidência 

(descrição de fatos imponíveis), nem na prescrição normativa (atribuição de dever jurídico).233 

Por isso mesmo, nem o fato gerador nem o dever decorrente de sua realização no mundo fático 

podem abarcar o dever imputável ao sujeito passivo de aplicar o produto arrecadado nos fins 

previstos pelo ordenamento jurídico, isso porque esta tarefa cabe ao gestor da coisa pública 

tributária. 

A finalidade é coadjuvante da norma jurídica de competência que autoriza às pessoas 

políticas a criação do tributo finalístico, sem o que dita competência não é exercitável (tributos 

causais e finalísticos). As normas de competência que são categóricas, não admitem subsunção, 

apenas conferem poderes e limites, ao contrário das normas de dever, cujo mecanismo de 

explicação exige, necessariamente, a subsunção.234 

De toda forma, no que concerne às espécies tributárias, em termos de direito positivo 

brasileiro, temos as seguintes exações: impostos (art. 145, I), taxas (art. 145, II), contribuição de 

melhoria (art. 145, III),235 empréstimo compulsório (art. 148) 236 e contribuições sociais e/ou 

                                                           
231

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária, p. 32. 
232

 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Contribuições no direito brasileiro: seus problemas e soluções. São Paulo: 

Quartier Latin, 2007, p. 32. 
233

 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Contribuições no direito brasileiro, p. 32.  
234

 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Contribuições no direito brasileiro, p. 32. Implica dizer, segundo o autor, 

que, na norma jurídico-tributária, não há morada lógica para o “finalismo”. Somente o exame do fato gerador e da 

base de cálculo, que compõem o elemento material da hipótese de incidência, pode definir a natureza jurídica 

específica dos tributos urbi et orbi. Prossegue asseverando que “a finalidade, o seu destino, a tredestinação ou a 

destinação igualmente podem atrair a responsabilização política e administrativa do gestor.” (Ibid., p. 33).  
235

 Verifique-se a redação do art. 145, caput, da Constituição Federal: “A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes tributos: I – impostos; II – taxas, em razão do poder de polícia ou pela 

utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição; III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas.”  
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especiais (arts. 149, 149-A e 195). Todas elas, sem exceção, possuem uma finalidade: satisfazer 

às necessidades do Estado e, por extensão, do povo. 

Os impostos são tributos não vinculados, ou seja, são exações desvinculadas de qualquer 

atuação estatal específica, instituídas exclusivamente em função dos jus imperii do Estado. Seu 

fato gerador é sempre uma situação independente de qualquer atividade estatal específica, 

relativa ao contribuinte. Esta, aliás, é a definição empregada pelo legislador “complementar” 

(art. 16 do Código Tributário Nacional). As necessidades ut universi237 são financiadas pelos 

impostos e dimensionadas pela capacidade contributiva de sujeito passivo. 

As taxas são tributos vinculados. Elas surgem da atuação estatal diretamente dirigida ao 

contribuinte, quer pelo exercício do poder de polícia, quer pela prestação efetiva ou potencial de 

um serviço público específico e divisível, cuja base de cálculo difere, necessariamente, da de 

qualquer imposto. É, como diz Celso Ribeiro Bastos,238 a modalidade escolhida pelo 

Constituinte para permitir a cobrança, pelo Estado, de valores por ele dispendidos em função de 

uma atividade sua. Portanto, contrariamente dos impostos, as taxas são dominadas pelo 

princípio do ressarcimento, por isso as necessidades uti singuli, 239 são financiadas pelas taxas 

ou pelo preço público. 

A taxa e suas espécies (poder de polícia e de serviço público) estão claramente 

identificadas não só na Constituição Federal, em seu art. 145, II, como também no Código 

Tributário Nacional, arts. 77, 78 e 79. As taxas decorrentes do poder de polícia são cobradas 

toda vez que o Estado se vir compelido a atuar por meio de medidas concretas, com o propósito 

de disciplinar o exercício dos direitos individuais, de modo a compatibilizá-lo com o exercício 

de outros direitos dessa natureza. Nas de serviço, há que se observar que o serviço público deve 

ser específico e divisível, devendo sua cobrança manter correspondência com o custo do serviço 

prestado. Há também que se observar que não há necessidade de o usuário ou o destinatário do 

serviço vir a fazer efetivo uso dele. Basta que o serviço público seja colocado à disposição do 

cidadão para que o Estado possa arrecadar a taxa. 
                                                                                                                                                                                     
236

 “Art. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios: I – para atender a 

despesas extraordinárias, decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência; II – no caso de 

investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, observado o disposto no art. 150, III, b.”   
237

 O serviço público é genérico, universal ou geral, quando beneficia a coletividade, sem particularizar pessoas. 

Quando a polícia vela pela ordem objetiva benefício da sociedade, trata-se de serviço  uti universi. Não será cada 

indivíduo que se utilizará do serviço, porém a utilidade se dilui por toda a comunidade. 
238

 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário, p. 145.    
239

 A especificidade exige que uti singuli  haja utilidade do serviço prestado. É necessário que o serviço possa 

sofrer destaque e ser usufruído pelo contribuinte. Em outras palavras, os serviços públicos hão de ser específicos 

para justificar a cobrança tributária da taxa, posto que o art. 77 do CTN impõe como pressuposto desta exação a 

especificidade e a divisibilidade do serviço público. 
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A contribuição de melhoria é espécie tributária que tem por fato gerador a atuação 

estatal mediatamente referida ao contribuinte, cobrada em decorrência de obras públicas. Como 

se percebe é um tributo vinculado, porém, de forma indireta, pois além da atuação do Estado, 

necessário se faz que se interponha uma consequência desta, que é a valorização do imóvel. Os 

requisitos para a sua instituição estão previstos no art. 82 do Código Tributário Nacional. 

Os empréstimos compulsórios são criados privativamente pela União. E só podem ser 

instituídos por lei complementar para atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 

calamidade pública, guerra externa ou sua iminência (art. 148, I, CF), ou, no caso de 

investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional, hipótese em que 

deverá ser observado o princípio da anterioridade (art. 148, II, CF). Segundo estatuído pelo 

parágrafo único do art. 148 da Constituição Federal, a aplicação dos recursos arrecadados a 

título de empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. E 

ao final de determinado período, deve ser restituído ao contribuinte o montante que foi por ele 

recolhido ao erário, a título de empréstimo compulsório. 

Além das já referidas contribuições de melhoria, a Constituição prevê outras 

contribuições em seus arts. 149, 149-A e 195.  

No presente estudo, centraremos nossa análise nas contribuições do supra referido art. 

149 e, em especial, na (sub)espécie “de intervenção no domínio econômico”. Antes de 

enfrentarmos tal questão, entretanto, a natureza jurídica das contribuições será objeto de 

imprescindíveis considerações para o bom desenvolvimento do tema.  

 

 

3.4.2 A natureza jurídica das contribuições 

 

Muita controvérsia doutrinária existe acerca da natureza jurídica das contribuições 

sociais e/ou especiais. Para alguns autores, elas teriam a natureza de imposto ou de taxa; para 

outros, seriam meros impostos com destinação específica; para outros, ainda, elas não teriam 

natureza tributária, apesar de sua compulsoriedade. Estes últimos classificam as exações 

compulsórias em tributárias e não tributárias. 
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Conceitualmente, contribuição é o “tributo vinculado cuja hipótese de incidência 

consiste numa atuação estatal indireta e mediatamente (mediante uma circunstância 

intermediária) referida ao obrigado.”240 

O art. 149 da Constituição Federal estabelece que:  

 

Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 

domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 

instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, 

III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às 

contribuições a que alude o dispositivo. 

 

Só com a leitura desse artigo já percebemos que as contribuições em tela têm natureza 

nitidamente tributária, mesmo porque, com a expressa alusão aos “arts. 146, III, e 150, I e III”, 

ambos da Constituição Federal, fica óbvio que deverão obedecer ao regime jurídico tributário, 

isto é, aos princípios que informam a tributação no Brasil.241  

E mais, contrariamente ao que fez com os demais tributos, a Constituição, ao cuidar 

dessas contribuições, não declinou, a não ser incidentalmente (art. 195, I, CF), quais devem ser 

suas hipóteses de incidência e bases de cálculo. Portanto, as “contribuições” ora em exame não 

foram qualificadas, em nível constitucional, por suas regras matrizes, mas, sim, por suas 

finalidades. E na medida em que se conectam ao atendimento de determinadas finalidades 

(aquelas apontadas no art. 149 da CF), tal destinação passa a integrar seu regime jurídico.242 

Essas contribuições – inseridas no capítulo próprio do sistema tributário nacional – têm 

manifesta natureza tributária (receitas derivadas, compulsórias), devendo observar o seu 

peculiar regime jurídico, demandando a edição de norma geral a que se refere o art. 146, III, da 

CF e obediência aos princípios da legalidade, irretroatividade e anterioridade (salvo as de 

seguridade social, previstas no art. 195, que seguem o período nonagesimal).243 

                                                           
240

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 5. ed. 8. tir. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 134.  
241

 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, p. 494-495.  
242

 Roque Antonio Carrazza, a propósito do tema „natureza jurídica das contribuições‟, sustenta que: “Não 

pretendemos, aqui, questionar o art. 4º, II, do CTN quando prescreve que a destinação do produto da arrecadação de 

um tributo não lhe altera a natureza jurídica. Todavia, tal proposição é estranha ao assunto que ora nos ocupa, uma 

vez que, como cuidamos de demonstrar, a vinculação da receita obtida, por incontornável determinação 

constitucional, é da essência das contribuições do art. 149 da CF.” (Ibid., p. 559). Mais adiante, ressalta o autor que, 

“[...] no que concerne à destinação do produto da arrecadação das contribuições, o supra invocado art. 167, IV, da 

Carta Magna, deve receber interpretação a contrario sensu. Melhor esclarecendo, a lei que as instituir haverá de, 

necessariamente, direcionar os recursos delas provenientes para uma das finalidades apontadas no art. 149 do 

mesmo Diploma Magno.” (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, p. 561).    
243

 Nesse sentido, também o entendimento de MELO, José Eduardo Soares de. Contribuições sociais no sistema 

tributário. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 103.  
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A ênfase atribuída aos princípios constitucionais da legalidade (art. 150, I) e 

anterioridade (art. 150, III, b) objetiva rechaçar toda e qualquer pretensão do Estado na 

manutenção de sua antiga tese, no sentido de que as contribuições sociais escapavam da 

obediência a tais princípios por não se caracterizarem como tributos.  

Portanto, as contribuições sociais são espécies tributárias244 vinculadas à atuação 

indireta do Estado. Têm como fato gerador uma atuação indireta do Poder Público 

mediatamente referida ao sujeito passivo da obrigação tributária. Caracterizam-se pelo fato de, 

no desenvolvimento pelo Estado de determinada atividade administrativa de interesse geral, 

acarretar maiores despesas em prol de certas pessoas (contribuintes), que passam a usufruir de 

benefícios diferenciados dos demais (não contribuintes). Têm seu fundamento na maior despesa 

provocada pelo contribuinte e na particular vantagem a ele proporcionada pelo Estado. 

Outro não é o entendimento de Hugo de Brito Machado, para quem: 

 

É induvidosa, hoje, a natureza tributária dessas contribuições. Aliás, a identificação da 

natureza jurídica de qualquer imposição do Direito só tem sentido prático porque 

define o seu regime jurídico, vale dizer, define quais são as normas jurídicas 

aplicáveis. No caso de que se cuida, a Constituição afastou as divergências 

doutrinárias afirmando serem aplicáveis às contribuições em tela as normas gerais de 

Direito Tributário e os princípios da legalidade e da anterioridade tributárias, com 

ressalva, quanto a este, das contribuições de seguridade, às quais se aplica regra 

própria [...].245 

 

Apenas o fato de a Constituição Federal atribuir natureza tributária a tais exigências já 

bastaria para se concluir, de plano, que a elas se aplicam todos os princípios constitucionais 

tributários, e não só os da legalidade e anterioridade expressos no caput do art. 149. Aplicar 

todos os princípios significa submeter a tarefa criadora dessa exação ao crivo de todas as 

limitações constitucionais impostas à vontade do legislador ordinário, que se constituem em 

escudo de proteção dos contribuintes contra a voraz ação estatal, e que devem estar 

harmonizadas na Constituição Federal, de onde a norma inferior deve, necessariamente, extrair 

o seu fundamento de validade. 

                                                           
244

 Nessa linha, merece ser trazido à colação o entendimento manifestado pelo Ministro Moreira Alves, em seu voto 

no julgamento acerca da contribuição social sobre o lucro, do qual foi relator: “De fato, a par das três modalidades 

de tributos (os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria), a que se refere o art. 145 para declarar que são 

competentes para instituí-los a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, os arts. 148 e 149 aludem a 

duas outras modalidades tributárias, para cuja instituição só a União é competente: o empréstimo compulsório e as 

contribuições sociais, inclusive as de intervenção no domínio econômico.” (RE nº 146.733-9, Pleno, j. 29.06.1992).  
245

 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 374.  
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Demonstrada, assim, a natureza tributária das contribuições sociais e/ou especiais, 

passamos à análise de suas (sub)espécies. 

 

 

3.4.3 As contribuições e suas (sub)espécies 

 

Para investigar a compatibilidade dessas exações com o modelo normativo previsto na 

Constituição, torna-se irrelevante o questionamento acerca da classificação dos tributos e suas 

espécies, como também se as contribuições se constituem em espécie autônoma ou se estão 

atreladas ao regime jurídico dos impostos, em razão da materialidade de cada incidência. 

A tarefa atribuída ao intérprete parece-nos ir mais além, para buscar a harmonia das 

normas em uma estrutura sistêmica, valorizando o esmero do legislador constituinte e, ao 

mesmo tempo, aplicando o preceito consagrado de que “a lei não contém palavras inúteis”. 

Partindo dessa premissa, enxergamos no caput do art. 149 da Constituição Federal, três 

(sub)espécies distintas de contribuições: (i) sociais (aqui incluídas aquelas destinadas ao custeio 

da seguridade social, previstas no art. 195 da Constituição); (ii) de intervenção no domínio 

econômico; e (iii) de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de 

sua atuação nas respectivas áreas. E seu § 1º faculta – mediante a outorga de competência 

impositiva – aos Estados, Distrito Federal e Municípios – a instituição de uma quarta 

(sub)espécie destinada ao custeio de sistemas de previdência e assistência social de seus 

servidores. Por último, temos outra (sub)espécie de contribuição, criada pela Emenda 

Constitucional nº 39/2002,246 que acrescentou o art. 149-A na Constituição Federal, destinada 

ao “custeio de iluminação pública” e que pode ser instituída pelos Municípios e pelo Distrito 

Federal. 

Segundo Celso Ribeiro Bastos,247 tais contribuições “chamam logo a atenção pelo fato 

de não terem suas matrizes esboçadas na Lei Maior, isto é: a Constituição não cuidou de 

descrever, ainda que vagamente, quais são aqueles fatos que ensejam a cobrança das ditas 

contribuições.” 
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 BRASIL. Emenda Constitucional nº 39, de 19 de dezembro de 2002. Acrescenta o art. 149-A à Constituição 

Federal (Instituindo contribuição para custeio do serviço de iluminação pública nos Municípios e no Distrito 

Federal). Diário Oficial da União, Brasília, 20 dez. 2002. 
247

 BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito financeiro e de direito tributário, p. 155.  
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Traço que também as individualiza, em face dos demais tributos, é o de serem elas 

definidas pelas finalidades a que estão predispostas. De fato, o art. 149 da Constituição, ao 

outorgar competência impositiva para a instituição de contribuições, estabelece a finalidade pela 

qual autoriza sua instituição (especificando, assim, a destinação do produto de sua arrecadação), 

não indicando as materialidades a serem utilizadas pelo legislador ordinário. Notamos, pois, que 

as contribuições ora em exame não foram qualificadas, em nível constitucional, por suas regras 

matrizes, mas, sim, por suas finalidades.248  

E como assevera Roque Antonio Carrazza,  

 

repousando o traço diferenciador destas contribuições na circunstância de estarem, por 

injunção constitucional, predeterminadas ao cumprimento de uma finalidade (v.g., o 

atendimento aos interesses de uma categoria profissional), segue-se necessariamente 

que, em relação a elas, não se aplica a vedação do art. 167, IV, da CF. Noutro dizer, a 

regra-matriz constitucional destas contribuições agrega, de modo indissociável, a 

idéia de destinação. Queremos com tal assertiva sublinhar que, por imperativo da Lei 

Maior, os ingressos advindos da arrecadação destes tributos devem necessariamente 

ser destinados à viabilização ou o custeio de uma das atividades mencionadas no art. 

149 da CF.249 

 

Em consequência, tal vinculação, longe de ser vedada, é imprescindível, até porque é ela 

que vai confirmar a natureza da contribuição, possibilitando o controle de sua 

constitucionalidade. Portanto, a finalidade é o caminho mais seguro para a identificação do 

regime jurídico das contribuições. Isso equivale a dizer que o eventual desvio dessa destinação 

acarretará a injuridicidade da própria cobrança.  

 

 

3.4.3.1 Contribuições sociais gerais e as contribuições destinadas ao financiamento da 

seguridade social 

 

Como enfatizado por Paulo Ayres Barreto, a Constituição Federal “estruturou-se 

mediante o influxo de diferentes tendências, apresentando como resultado final matizes 
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variáveis, em consonância com maior ou menor interferência dos grupos de pressão política.”250 

Ainda segundo o autor, não é possível identificar um vetor claro, uno, tanto que, no capítulo 

dedicado à ordem econômica, é possível encontrar dicções mais voltadas para uma visão liberal 

de Estado,251 ao passo que, no capítulo dedicado à ordem social, percebe-se uma tendência de 

positivação de um Estado social.252 O Estado e mais especificamente a União, passa a ter um 

grande número de encargos no campo social, sendo, portanto, necessário, que se busquem 

recursos para fazer face ao custeio da atividade estatal neste segmento. Nessa linha, a 

Constituição Federal de 1988 outorgou à União competência para criar: (i) contribuições 

destinadas ao financiamento da seguridade social; e (ii) contribuições sociais gerais.  

As contribuições sociais, embora tenham fundamento de validade no art. 149 da 

Constituição Federal, quando se destinam à seguridade social, ficam condicionadas ao 

atendimento das exigências prescritas em seu art. 195, I a IV, da Constituição Federal. Não se 

confundem com as contribuições gerais,253 como a contribuição social do salário educação, 

prevista no art. 212, § 5º, da Constituição Federal, e a contribuição ao FGTS a que se refere o 

art. 7º, III. Naquelas, há referência expressa às materialidades que especificamente devem ser 

colhidas pelo legislador ordinário federal, visando o financiamento de tal atividade estatal. 

Nestas, não há circunscrição a determinadas materialidades; basta que sejam destinadas ao 

financiamento das demais áreas de atuação no campo social.  

Sua razão de ser, não mencionada no art. 149, bem como a específica destinação do 

produto de sua arrecadação, está explicitada no art. 195 da Constituição Federal,254 que também 

nos fornece outras diretrizes necessárias à identificação desta (sub)espécie tributária, no âmbito 

do sistema positivo brasileiro. 
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Destarte, nos termos do art. 195 da CF, a seguridade social é financiada por toda a 

sociedade, de forma indireta, por meio de recursos orçamentários da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, por meio de impostos em geral e, de forma direta, por meio 

das seguintes contribuições sociais: dos empregadores, incidentes sobre a folha de salários, 

faturamento (Finsocial, Cofins, PIS/Pasep) e lucro (CSL); dos trabalhadores; sobre a receita de 

concursos de prognósticos; e do importador de bens ou serviços do exterior. 

Segundo Hugo de Brito Machado,  

 

as contribuições de seguridade social constituem a espécie de contribuições sociais 

cujo regime jurídico tem suas bases mais bem definidas na vigente Constituição. 

Realmente, o art. 195, incisos I, II e III, e seu § 6º, e ainda os arts. 165, § 5º, e 194, 

inciso VII, fornecem as bases do regime jurídico dessa importantíssima espécie de 

contribuições sociais.255 

 

 

 

3.4.3.2 Contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas 

 

Tais contribuições servem de instrumento de atuação do Estado nas respectivas áreas de 

interesse das categorias profissionais ou econômicas, objetivando custear entidades (pessoas 

jurídicas de direito público ou privado) que têm por escopo organizar, regular e fiscalizar o 

exercício de determinadas atividades profissionais ou econômicas. Há, também, previsão de 

certa atividade estatal relacionada ao produto da arrecadação do tributo, concernente à sua – 

dele, Estado – atuação nas áreas de interesse das categorias profissionais ou econômicas, bem 

como a indicação de que tal atividade seja custeada por essa espécie de contribuição, finalidade 

pela qual foi autorizada sua instituição. 

Segundo Hugo de Brito Machado, “a contribuição social caracteriza-se como de 

interesse de categoria profissional ou econômica quando destinada a propiciar a organização 

dessa categoria, fornecendo recursos financeiros para a manutenção de entidade associativa.”256 

Não se trata de destinação de recursos arrecadados. Trata-se de vinculação da própria entidade 

representativa da categoria profissional, ou econômica, com o contribuinte. As leis instituidoras 

dessas contribuições elegem sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, no caso a União, 

atribuindo a ela, entidade representativa, a disponibilidade do montante arrecadado. 
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E completa o autor:  

 

A esta conclusão se chega através da interpretação do art. 149, combinado com o art. 

8º, inciso IV, da vigente Constituição. Realmente, este último dispositivo estabelece 

que a assembléia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria 

profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da 

representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. 

A contribuição prevista em lei, no caso, é precisamente a contribuição social a que se 

refere o art. 149, restando claro, portanto, que a ressalva está a indicar a entidade 

representativa da categoria profissional, ou econômica, como credora das duas 

contribuições. Uma, a contribuição fixada pela assembléia geral, de natureza não 

tributária. A outra, prevista em lei, com fundamento no art. 149 da Constituição, é a 

espécie de contribuição social de que se cuida.257 

 

As principais contribuições sociais dessa (sub)espécie são: a contribuição sindical 

prevista no art. 578 e seguintes da CLT, e que, no âmbito rural, é disciplinada pelo Decreto-lei 

nº 1.166, de 15 de abril de 1971;258 as contribuições arrecadadas para a manutenção das 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical 

(art. 240 da CF), tais como as devidas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac), Serviço Social do Comércio (Sesc), 

bem como ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), este previsto no art. 62 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias;259 e as contribuições arrecadadas dos advogados e 

estagiários para a Ordem dos Advogados do Brasil, dos médicos ao Conselho Regional de 

Medicina etc. 

 

 

3.4.3.3 Contribuição de intervenção no domínio econômico  

 

A contribuição de intervenção no domínio econômico representa instrumento de atuação 

do Estado na área econômica. Daí a necessidade de previsão legal de destinação específica para 

o produto de sua arrecadação, que deve ser aplicado no custeio dessa atividade, concernente à 

sua intervenção na economia, para implementação e efetivação de gastos e/ou investimentos 

pertinentes a setores específicos do mercado.  
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Para a instituição dessa espécie de contribuição devem ser considerados os princípios 

gerais da atividade econômica, elencados nos arts. 170 a 181 da Constituição Federal. São esses 

princípios que traçam o perfil da intervenção estatal no domínio econômico.  

Para Roque Antonio Carrazza, 

 

a intervenção no domínio econômico poderá dar-se para assegurar a livre 

concorrência, para defender o consumidor, para preservar o meio ambiente, para 

garantir a participação dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal no resultado 

da exploração, nos respectivos territórios, de recursos minerais etc.260 

 

Essa atuação ordinária do Estado na economia não pode implicar atentado ao princípio 

da livre iniciativa (art. 1º, VI, da CF), que pressupõe prevalência da propriedade privada na qual 

se assenta a liberdade de empresa, a liberdade de contratação e a liberdade de lucro, sem 

prejuízo da função social da propriedade, elemento estrutural da própria propriedade (art. 170, II 

e III, da CF). Por isso, essa contribuição ordinatória só pode ser instituída em caráter 

excepcional, quando e enquanto persistir a desorganização de determinado seguimento da 

economia, acarretando o desequilíbrio de mercado.  

Destarte, a União não poderá lançar mão da contribuição de intervenção no domínio 

econômico senão para regular a atividade econômica de determinado setor. Não pode, sob pena 

de desvio de finalidade,261 dar a essa contribuição social feição arrecadatória, porém, 

exclusivamente ordinatória. 

Exemplificativamente, citamos os seguintes tributos: o Adicional de Frete para 

Renovação da Marinha Mercante (AFRMM), instituído como instrumento para o custeio da 

intervenção do Estado nas atividades de navegação mercante, para incremento e 

desenvolvimento da marinha mercante e a indústria de construção e reparação naval brasileiras; 

a Contribuição ao Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA), devida pelos produtores de açúcar e 

do álcool para o custeio da atividade intervencionista da União na economia canavieira 

nacional; o Adicional de Tarifa Portuária (ATP), destinado à formação de recursos da Empresa 

de Portos do Brasil S.A.; a Contribuição ao Instituto Brasileiro do Café (IBC), devida pelos 

exportadores de café; a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico incidente sobre a 

Importação e Comercialização de Petróleo e seus Derivados, Gás Natural e seus Derivados e 

Álcool Etílico Combustível (Cide do Petróleo), destinada (a) ao pagamento de subsídios a 
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preços ou transporte de álcool combustível, de gás natural e seus derivados e de derivados de 

petróleo, (b) ao financiamento de projetos ambientais ligados à indústria de petróleo e de gás, e 

(c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes; o Fundo de Universalização 

dos serviços de Telecomunicações (Fust); o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações (Funttel); a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria 

Cinematográfica Nacional (Condecine); e a Contribuição de Domínio Econômico destinada a 

realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética pelas 

empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas desse setor (Cide da Energia Elétrica).  

 

 

3.4.3.4 Contribuições do art. 149, § 1º 

 

No que concerne à previsão constante do § 1º do art. 149, as contribuições de 

competência impositiva dos Estados, Distrito Federal e Municípios também não têm a 

materialidade da hipótese tributária vinculada a uma atuação por parte do Estado, referida ao 

contribuinte, mas têm o produto de sua arrecadação destinado ao custeio das despesas 

específicas, relativas aos sistemas de previdência e assistência social de seus servidores. 

 

 

 

3.4.3.5 Contribuição para o custeio da iluminação pública 

 

Por fim, no que se refere à contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, 

criada pela Emenda Constitucional n° 39, de 19 de dezembro de 2002, que inseriu na 

Constituição o art. 149-A, atribuindo aos Municípios e ao Distrito Federal a competência 

impositiva de tal exação, não define o legislador constituinte derivado uma série de elementos 

essenciais, como o pessoal, o material, o espacial, ostentando por essa razão natureza de taxa e 

sujeitando-se às mesmas inconstitucionalidades declaradas pelo Supremo Tribunal Federal 

quanto às demais taxas de iluminação, criadas por leis municipais dada a falta de divisibilidade 

e especificidade do serviço,262 que se destinaram a remunerar. 
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Por outro lado, como leciona Paulo Ayres Barreto, nas contribuições, deve haver, 

sempre, um nexo causal entre a finalidade e o grupo social que a persegue. Esse grupo não pode 

se confundir com toda a coletividade. Se toda a coletividade é alcançada, o gasto é geral, 

inespecífico e indivisível e, nos termos da partilha de competência constitucional, deve ser 

suportado pela arrecadação de impostos.263  

Ademais, a prestação de serviços públicos específicos e divisíveis e o exercício do poder 

de polícia só poderão ser remunerados por intermédio de taxas. Para fazer face a atividade 

estatal constitucionalmente pré-estabelecida, mediatamente relacionadas ao contribuinte, vale 

dizer, que se voltem a uma parcela da coletividade, com previsão de destinação do produto da 

arrecadação a órgão, fundo ou despesa, só há autorização constitucional para a instituição de 

contribuições. 

 Finaliza o autor asseverando que: 

 

Não sendo este o caso,264 e não havendo como definir um grupo específico a ser 

beneficiado com a atividade estatal, não cabe a instituição de contribuição, mesmo 

após a vigência da Emenda Constitucional nº 39/2002, em razão da supressão de 

garantia individual do cidadão de não ser alcançado por contribuição, em face de 

dispêndio que se volta a toda a coletividade.265 

 

 

Nesse ponto, após abordadas e analisadas as contribuições sociais e suas (sub)espécies, 

afigura-se indispensável a análise, ainda que de maneira bastante breve, da ordem econômica na 

Constituição e das formas de intervenção por ela admitidas, relativamente ao Estado. Isso 

porque, obviamente, quando for inviável uma intervenção, será também inviável a instituição de 

contribuição com essa finalidade. 

 

 

3.4.4 Extrafiscalidade e intervenção no domínio econômico 

 

Um dos fatos mais notórios ocorridos com a vida das nações, a partir de meados do 

século XX, é sem dúvida a transformação das funções e deveres do Estado. Assistimos a uma 
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crescente e constante intervenção do poder público em quase todos os setores da atividade dos 

particulares, principalmente na esfera econômica.
266

 

Para Ruy Barbosa Nogueira,  

 

este intervencionismo estatal direto no domínio econômico resultou na reformulação 

total da noção, alcance e conceito de finanças públicas. O Estado liberal do século 

passado, da premissa laissez-faire, laissez-passer, foi substituído pelo Estado 

intervencionista, o Estado providência. O Estado atual não necessita de recursos 

somente para cobrir suas despesas de administração.267 

 

No Estado moderno, as finanças públicas são utilizadas não só como meio de fazer face 

as suas despesas administrativas, mas também, e sobretudo, constituem um instrumento de 

intervenção na vida social. Essa intervenção, no controle da economia, que passou a ser 

denominada de extrafiscalidade, é utilizada pelo Estado principalmente através do poder 

impositivo tributário buscando finalidades outras que não a mera arrecadação de receitas para 

custear despesas públicas.  

Outro não é o entendimento de Ricardo Lobo Torres para quem 

 

o Estado Social Fiscal corresponde ao aspecto financeiro do Estado Social de Direito 

(ou Estado de Bem-estar Social, ou Estado Pós-liberal, ou Estado da Sociedade 

Industrial), que floresce no Ocidente no curto séc. XX (de 1919 a 1989, 

aproximadamente). Deixa o Estado de ser o mero garantidor das liberdades individuais 

e passa à intervenção na ordem econômica e social. A atividade financeira continua a 

se fundamentar na receita de tributos, proveniente da economia privada, mas os 

impostos deixam-se impregnar pela finalidade social ou extrafiscal, ao fito de 

desenvolver certos setores da economia ou de inibir consumos e condutas nocivas à 

sociedade. Pela vertente da despesa a atividade financeira se desloca para a 

redistribuição de rendas, através do financiamento da entrega de prestação de serviços 

ou bens públicos, e para a promoção do desenvolvimento econômico, pelas 

subvenções e subsídios.268 

 

A utilização da tributação com finalidades não fiscais é, portanto, um instrumento de 

fundamental importância para a consecução dos objetivos da política econômica do Estado 

Democrático de Direito. Entretanto, põem-se em debate os limites a essa utilização e a sua 

necessária relação com os limites e princípios regentes da imposição fiscal. Discute-se, assim, 

até que ponto a tributação extrafiscal não atentaria contra os princípios de justiça, equidade e 

outros norteadores da tributação fiscal. 
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Alguns autores consideram que os fins extrafiscais respondem a princípios distintos e 

em muitos casos até contrários com os relativos à tributação fiscal. Sainz de Bujanda considera 

que o problema da justiça ou da injustiça da isenção tributária com fins extrafiscais é “terrível”, 

pois provoca uma alteração radical nos critérios impositivos, sacrificando a distribuição 

equitativa da tributação.
269

 Outros mais, ainda consideram difícil em certos casos a aplicação 

simultânea do princípio da capacidade econômica e de princípios mais elevados da justiça 

distributiva. 

Esse posicionamento ganha corpo em face de referidos autores tenderem a colocar os 

princípios diretores da tributação fiscal em posição distinta da imposição extrafiscal, vale dizer, 

os princípios extrafiscais são colocados em relação e não em integração com os princípios 

fiscais. Para eles, a concepção segundo a qual a finalidade da tributação restringe-se a mera 

obtenção de recursos tendentes a financiar a atividade estatal é verdade insofismável, sendo que 

“a consecução de outros fins, mesmo que constitucionais, deverá guardar relação direta com um 

hiato temporal – entrada de dinheiro na burra estatal e sua posterior aplicação – sendo, dessa 

forma, concernente à Administração Pública”.
270

  

Isso não quer dizer que os tributos utilizados com finalidades extrafiscais não possam 

implicar em arrecadação, até porque a fiscalidade estará sempre presente, ainda quando se tratar 

de exonerações. No caso, por exemplo, dos impostos sobre tabaco, bebidas alcoólicas ou armas 

de fogo, sua finalidade primeira é extrafiscal, consistente no desestímulo, com vistas à 

diminuição do consumo dessas mercadorias e bens. Mesmo as contribuições, embora afetadas a 

finalidades constitucionalmente pré-estabelecidas ou a orçamentos específicos, cumprem 

também sua função fiscal ao desagravar o orçamento fiscal da União em relação a 

responsabilidades constitucionalmente imputadas, como saúde ou educação. 

Tal fenômeno é chamado por Luís Eduardo Schoueri de indução por agravamento, ou 

seja, a utilização da norma tributária indutora visando tornar “mais oneroso o comportamento 

indesejado, implicando aumento de custos do contribuinte, que, assim, fica propenso a adotar 

comportamento alternativo, menos oneroso”.
271

 

Ainda segundo o autor, 
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o agravamento pode dar-se seja pela criação de tributo antes inexistente, atingindo o 

comportamento indesejado, seja pelo incremento da tributação de tal comportamento. 

Em todos os casos, a norma tributária indutora deve, idealmente, desencorajar a 

própria ocorrência do fato gerador. Daí afirmar-se que a norma tributária indutora terá, 

idealmente, efeito não arrecadatório, já que tanto maior será o sucesso daquela, quanto 

menor for o universo de contribuintes dispostos a incorrer no fato gerador agravado. 

São palavras de Deodato: „há impostos cuja finalidade não é render; é deixar de 

render, é nada arrecadar para o fisco‟.
272

 

 

 

Há também, conforme salienta Luís Eduardo Schoueri, a possibilidade de se utilizar a 

norma tributária indutora “no sentido de incentivar contribuintes que adotem comportamentos 

desejados pelo legislador”. Segundo ele, a “isenção tributária é técnica que serve tanto aos 

objetivos extrafiscais (gênero) como aos arrecadatórios e aos simplificadores”.
273

 

Nesse contexto, como assevera Luís Eduardo Schoueri, passa a ser fundamental analisar 

a interação entre os princípios informadores da Ordem Econômica e as normas tributárias 

indutoras, pelo que: 

 

a inclusão de normas tributárias indutoras como medida de intervenção do Estado 

sobre o Domínio Econômico impõe a investigação de princípios de Direito 

Econômico, sejam eles limitadores da intervenção estatal, sejam eles propulsores. Tais 

princípios devem ser aplicados em conjunto com aqueles classicamente identificados 

com as normas tributárias, qual feixes que se interceptam na norma indutora, cujo 

regime jurídico apenas se pode definir a partir da somatória de seus efeitos.
274

 

 

Assim, passa a ser imprescindível no emprego da norma tributária indutora, seja por 

agravamento ou por incentivo, a confrontação desta com os princípios da ordem econômica, 

insculpidos no art. 170 e seguinte da Constituição Federal.  

 

 

3.4.4.1 Os incentivos fiscais e os limites da extrafiscalidade 

 

Em consequência da utilização do poder impositivo tributário como instrumento de 

intervenção na vida social, a concessão de incentivos fiscais, para a busca do desenvolvimento 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, p. 205. 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica, P. 206-207.  
274

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário e prdem econômica, p. 536. Esta também é a ideia que se extrai 

da concepção pluralista do ordenamento jurídico, como ensina Ricardo Lobo Torres: as relações entre Constituição 
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influenciando-se mutuamente e relacionando-se em toda a extensão dos fenômenos econômico e tributário. 

(TORRES, Ricardo Lobo. Sistemas constitucionais tributários. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 630). 
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econômico, passa a ser largamente utilizada no Brasil e em todo o mundo. Por meio destas 

exonerações fiscais de finalidade intervencionista, o Estado estimula os contribuintes a fazerem 

algo que a ordem jurídica considera conveniente, interessante ou oportuno. Tal fenômeno – ou 

seja, a utilização de normas tributárias como instrumento de intervenção econômica –, é o que 

se denomina “norma tributária indutora”. 

Ruy Barbosa Nogueira observa, ao tratar dos incentivos fiscais, que 

 

as exonerações tributárias de cunho extrafiscal, por meio de incentivos – sejam elas 

chamadas isenções, reduções, favores, estímulos ou devolução do imposto pago – são 

expedientes que, acompanhados de outras medidas, só se completam quando adotados 

pelo poder nacional ou estejam dentro do contexto deste.
275

 

 

Por outro lado, embora os estímulos fiscais tenham grande aplicação em nosso país, 

considerados mesmo essenciais ao desenvolvimento econômico de determinadas regiões ou 

setores da atividade produtiva, não se deve confundir os chamados incentivos ou estímulos 

fiscais, também denominados benefícios fiscais, com as isenções fiscais, como se sinônimas 

fossem tais expressões. A rigor, as isenções tributárias são uma das formas de se concederem 

incentivos fiscais, como se verá em tópico específico, em razão da sua importância para o 

estudo aqui desenvolvido. 

De qualquer forma, os incentivos fiscais e, portanto, as isenções, estão compreendidos 

no campo que se denomina “extrafiscalidade”.
276

 Esta também é a opinião de Roque Antonio 

Carrazza, para quem “os incentivos fiscais estão no campo da extrafiscalidade, que, como 

ensina Geraldo Ataliba, é o emprego dos instrumentos tributários para fins não-fiscais, mas 

ordinatórios (isto é, para condicionar comportamentos de virtuais contribuintes, e não, 

propriamente, para abastecer de dinheiro os cofres públicos).
277

  

E prossegue o autor enfatizando que, 

 

por meio de incentivos fiscais, a pessoa política tributante estimula os contribuintes a 

fazerem algo que a ordem jurídica considera conveniente, interessante ou oportuno (p. 

ex., instalar indústrias em região carente do País). Este objetivo é alcançado por 
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 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de direito tributário, p. 187. 
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 Embora esteja-se aqui fazendo referência à extrafiscalidade sobre o prisma dos estímulos fiscais – no caso, a 

indução concessiva de incentivos fiscais –, perfeitamente possível também a manifestação da extrafiscalidade por 
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(e também produzidos ou industrializados no Brasil) para proteger a indústria nacional.  
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 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, p. 703, nota de rodapé nº 5.  
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intermédio de diminuição ou, até, da supressão da carga tributária. Os incentivos 

fiscais manifestam-se sob a forma quer de imunidade (v. g., imunidades de ICMS às 

exportações de produtos industrializados), quer de isenções tributárias (p. ex., isenção 

de IPI sobre a venda de óculos). Frisamos que, exceção feita aos casos de imunidades 

(previstos na própria Constituição), os incentivos fiscais que se traduzem em 

mitigações ou supressões da carga tributária só serão válidos se, observados os limites 

constitucionais, surgirem do exercício ou do não exercício da competência tributária 

da pessoa política que os concede. 278 

 

Da mesma forma, não se pode olvidar que os limites à tributação extrafiscal são os 

mesmos impostos, de maneira geral, ao poder de tributar e que as finalidades extrafiscais são 

um desdobramento ou complemento da atividade fiscal, nas respectivas dimensões, pelos 

mesmos princípios consagrados constitucionalmente. 

 

 

3.4.4.2 Isenção 

 

Paulo de Barros Carvalho assevera que “o estudo do perfil constitucional das isenções é 

tema delicado porque alça o exame da matéria, ordinariamente tratado no plano 

infraconstitucional, para apreciá-lo à luz dos preceitos da Lei Suprema.” 279 

Com efeito, a natureza do instituto da isenção é bastante controvertida na teoria do 

direito tributário, mas essas controvérsias, do ângulo estritamente teórico, são absolutamente 

desprezíveis da ótica prática. 280
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 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário, p. 703, nota de rodapé nº 5.  
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 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2008, p. 

517. Prossegue o autor afirmando que “o enfoque é pouco usual, porquanto a doutrina sobre o assunto, 
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entes políticos, raras vezes tem discutido os limites e os pressupostos que a Constituição estabelece, tendo em 
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 De fato, Imunidade, isenção e não-incidência são figuras que se assemelham em seu principal efeito: a 

configuração de qualquer uma das três faz com que o tributo não seja devido. Apesar disso, há distinções 

teóricas significativas, e que podem ter importantes desdobramentos práticos. Para perceber essas diferenças, o 

intérprete não deve se impressionar com a palavra utilizada pelo legislador, que nem sempre se vale da melhor 

terminologia. O critério correto é determinado pela forma como tais figuras surgem no ordenamento jurídico. 

Diz-se que há imunidade quando a regra de “não-incidência” encontra-se prevista na Constituição Federal, ou 

seja, a própria Constituição veda a criação e cobrança de tributos sobre determinados fatos ou sobre 

determinados sujeitos. Trata-se de uma regra de competência negativa, quer dizer, que define, ao nível da própria 

Constituição, algumas áreas em que o Estado não pode exercer a sua competência tributária. A lei, se pretender 

criar o tributo sobre pessoa ou situação imune, será inconstitucional. A isenção, por sua vez, é fenômeno jurídico 

que já não transcorre no nível da própria Constituição, mas sim no plano das leis. A isenção pressupõe a 

competência para instituir. A lei que emana do próprio ente político (União, Estados, DF ou Municípios) 

competente para criar o tributo, estabelece exceções (hipóteses de isenção) nas quais o tributo não será devido. 

Em princípio, do mesmo modo que a lei concedeu isenção, pode também, a qualquer tempo revogá-la. Já a não-

incidência consiste, tão-somente, na inexistência de uma lei descrevendo uma hipótese de incidência, vale dizer, 

um comportamento dado como gerador da obrigação de pagar tributo. Abrange todas aquelas situações não 
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Para a doutrina mais tradicional, a isenção é causa excludente do crédito tributário, ou 

seja, a “dispensa legal do pagamento do tributo”.
281

 Contrário a esta doutrina, José Souto Maior 

Borges,
282

 na mesma linha de Alfredo Augusto Becker, demonstrou que na isenção não há 

incidência da norma jurídica tributária e, portanto, não ocorre o nascimento do tributo. Ainda 

para este autor, a norma isentiva incide justamente para que a norma tributária não possa incidir. 

Daí ter definido a isenção como sendo uma “hipótese de não-incidência tributária, legalmente 

qualificada.”
283

  

Hipótese de dispensa de pagamento de tributo, ou de incidência negativa,
284

 constitui 

sempre, norma que descreve pressupostos em cuja presença o contribuinte será colocado em 

situação mais benéfica que aquela em que ele se colocaria na falta de incidência da norma 

isencional.
285

  

Em outras palavras, a lei isentora procede de forma contrária à norma de imposição 

tributária. Enquanto esta onera, a isentora desonera. De qualquer forma, a isenção pressupõe 

sempre a existência de uma norma impositiva de tributo. É sobre ela que vai incidir, alterando-

lhe algum dos seus elementos, de tal sorte que certos sujeitos antes gravados tributariamente 

passam a gozar de um benefício consistente na não incidência sobre si da norma tributária, por 

força da norma isentora. 

                                                                                                                                                                                     

descritas na lei como sendo tributadas. Trata-se de mera decorrência lógica da enumeração legal das hipóteses de 

incidência: por exclusão, o que não está legalmente enumerado como sendo tributável configura uma hipótese de 

não-incidência.   
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 Segundo escólio de Rubens Gomes de Souza, “a isenção é o favor fiscal concedido por lei, que consiste em 
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é forma de extinção do crédito tributário” (p. 737). 
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 BORGES, José Souto Maior. Teoria geral das isenções tributárias. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 61.  
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tributação o fato que naturalmente geraria a obrigação tributária.   



105 

 

 

Nesse mesmo sentido leciona Paulo de Barros Carvalho, para quem:  

 

as normas de isenção pertencem à classe das regras de estrutura, que intrometem 

modificações no âmbito da regra-matriz de incidência tributária. Guardando sua 

autonomia normativa, a norma de isenção atua sobe a regra-matriz de incidência 

tributária, investindo contra um ou mais critérios de sua estrutura, mutilando-os, 

parcialmente. Com efeito, trata-se de encontro de duas normas jurídicas que tem por 

resultado a inibição da incidência da hipótese tributária sobre os eventos abstratamente 

qualificados pelo preceito isentivo, ou que tolhe sua consequência, comprometendo-

lhe os efeitos prescritivos da conduta. Se o fato é isento, sobre ele não se opera a 

incidência e, portanto, não há que se falar em fato jurídico tributário, tampouco em 

obrigação tributária. E se a isenção se der pelo consequente, a ocorrência fática 

encontrar-se-á inibida juridicamente, já que sua eficácia não poderá irradiar-se.286 

 

Fica fácil distinguir quem é imune e quem é isento. Imune é aquele que está fora da 

força tributante do Estado, daí porque lhe ser inaplicável a noção de isenção, que pressupõe 

sempre a possibilidade ou a existência da tributação. Da mesma forma que a competência, a 

imunidade vem prevista na Constituição. Portanto, as imunidades são regras de competência 

negativa, já que ajudam a delimitar o campo tributário.  

Normalmente, pela isenção, como de resto com a extrafiscalidade em geral, como já 

observamos acima, os poderes públicos procuram induzir o comportamento dos sujeitos 

passivos da tributação, procurando deslocá-los de uma região para outra, da produção de um 

bem para outro, ou até mesmo estimular o destinatário a iniciar-se numa nova atividade 

econômica. É exatamente o que se denomina a eficácia extrafiscal da lei tributária, porque ela 

atua no campo da condução do comportamento humano e para tanto até secundarizando a 

atividade primordial do imposto, que é obter arrecadação para o Poder Público. 

Não é porque ela desobriga que ela pode ser praticada arbitrariamente. Pelo contrário, 

esta desobrigação deve obedecer a princípios constitucionais básicos, exatamente por trazer 

dentro de si um elemento nitidamente apartador de situações, consistente num dúplice 

tratamento, formado de um lado pelas regras que são dispensadas a quem gozar da isenção e de 

outro por aqueles que não foram por ela colhidos, continuando, em consequência, sob a 

oneração fiscal anterior. 

Para que haja esta desparificação, é indispensável que haja um forte interesse público, 

quanto mais não seja até pelo fato de que essa prática implica em uma modalidade de renúncia 

fiscal. Mas não basta, para tanto, que a lei seja genérica e abstrata. É preciso ver-se mais além e 

adentrar-se pelas efetivas mutações que ela causa na ordem tributária. Não é possível que, 
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mesmo fundada em interesse público relevante, a lei isentora fira o princípio da igualdade, o 

mais caro dos nossos direitos individuais, já que figura no caput do art. 5º, a deixar certo que há 

de informar a todos os demais direitos. 

 

 

3.4.4.3 Do princípio da isonomia 

 

O princípio da isonomia representa um dos pilares do Estado de Direito, estabelecendo a 

Constituição Federal, genericamente, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade (art. 5º, 

caput), inclusive entre homens e mulheres no que concerne a direitos e obrigações (art. 5º, I), 

sendo vedado aos Poderes Públicos criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si (art. 

19, I). Também constituem objetivos fundamentais do Estado a redução das desigualdades 

sociais e regionais, bem como evitar a discriminação de nacionalidade, raça, sexo, cor e idade 

(art. 3º). Seu destinatário é o legislador, isto é, os órgãos da atividade legislativa e todos aqueles 

que expedirem normas dotadas de juridicidade. 

Especificamente em matéria tributária, o art. 150, II, da Constituição Federal, proíbe à 

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a instituição de “tratamento desigual 

entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em 

razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos”.  

Estas diretrizes, portanto, impõem ao legislador o respeito à igualdade, na medida em 

que impedem discriminações tributárias, privilegiando ou favorecendo determinadas pessoas 

físicas ou jurídicas em detrimento de outras, salvo se ocorrerem manifestas desigualdades. O 

intuito é garantir a tributação justa. “Isto não significa, contudo, que todos os contribuintes 

devam receber tratamento tributário igual, mas, sim, que as pessoas, físicas ou jurídicas, 

encontrando-se em situações econômicas idênticas, ficarão submetidas ao mesmo regime 

jurídico, com as particularidades que lhes próprias.” 
287
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Paulo de Barros Carvalho alerta que  

 

caberá à legislação de cada tributo, tomando em consideração as notas singulares das 

diversas classes de sujeitos passivos, eleger fatos distintivos que sejam hábeis para 

atender às especificidades dos casos submetidos à imposição, de tal maneira que se 

mantenha a correspondente equivalência entre as múltiplas situações empíricas sobre 

as quais haverá de incidir a percussão tributária.288  

 

Ainda para o autor, o estabelecimento de itens de desigualdades entre os destinatários da 

norma que se encontrem em situações jurídico-econômica semelhantes “exige a observância de 

rigorosa e manifesta proporcionalidade, marca decisiva da própria isonomia com que foram 

tratadas as ocorrências distintas, e que se traduz numa equação reveladora da aplicação do 

princípio da igualdade tributária.”
289

  

Por outro lado, José Eduardo Soares de Melo, apoiado em autores como Seabra 

Fagundes, enfatiza que  

 

a lei deve reger com iguais disposições os mesmo ônus e as mesmas vantagens – 

situações idênticas – e, reciprocamente, distinguir, na repartição de encargos e 

benefícios as situações que sejam entre si distintas, de sorte a aquinhoá-las ou gravá-

las em proporção às suas diversidades. Os conceitos de igualdade e desigualdade são 

relativos, impõem a confrontação e o contraste entre duas ou várias situações, pelo que 

onde uma só existe não é possível indagar de tratamento igual ou discriminatório.290 

 

 

A concessão de incentivos fiscais, para a busca do desenvolvimento econômico, deve 

observar, antes de qualquer coisa, o princípio da isonomia. Tal princípio, conforme leciona 

Ricardo Lobo Torres, se apresenta numa configuração ímpar porque é, além de valor, princípio 

expresso da Constituição brasileira. Por um lado, a igualdade enquanto valor deve ser apreciada 

com a ética, comunicando-se com outros valores como a liberdade, justiça e segurança. Por 

outro lado, a igualdade, como princípio, se positiva nas Constituições modernas, tornando-se 

operacional para os Poderes Judiciário e Legislativo.
291

 

Além do mais, não se pode perder de vista que as leis isentoras não podem provocar 

lesão a justos direitos de terceiros. Quem estiver nas mesmas condições fáticas não pode ser 
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preterido pelas leis isentoras, sob pena de essas levarem a efeito lesão a princípios fundamentais 

da ordem econômica constitucional, tais como o da livre iniciativa e da livre concorrência, que 

pressupõem um tratamento jurídico igualitário. 

Seria uma grande ironia admitir-se que o Estado que ao menos em tese deve zelar no 

repúdio a manipulação de mercado, possa ele próprio, criar condições que muito certamente se 

deixadas a si mesmas, e não tempestivamente combatidas, levariam ao prejuízo ou mesmo à 

falência das empresas desparificadas pela interferência das leis isentoras. Se fosse constitucional 

proceder dessa maneira, os poderes públicos teriam total domínio da economia, uma vez que 

sempre poderiam estar eliminando empresas não desejadas por alguma razão menor, mediante o 

instituto da isenção para os novos estabelecimentos que vierem a se instalar no Município. 

Na verdade, a lei isentora produz alterações na incidência tributária da mesma forma que 

o faz a lei instituidora de tributo. É por esta razão que ela está sujeita às mesmas imposições e 

limitações. Se a lei deve dar um tratamento igualitário aos contribuintes, a isenção não pode 

deixar de fazer o mesmo com relação aos isentos. 

 

 

3.4.4.4 Capacidade contributiva 

 

Outro princípio da tributação que também deve ser observado é o da capacidade 

contributiva, uma vez que a concessão de incentivos para desenvolvimento socioeconômico 

deve ser feita em consonância com o seu valor para o sistema. 

Este princípio, que se vincula com o princípio da vedação de confisco (art. 150, VI, CF), 

significa um dos fundamentos basilares da tributação, como autêntico corolário do princípio da 

isonomia, verdadeiro sinônimo de justiça social. Constitui o elemento básico de onde defluem 

as garantias materiais diretas, de âmbito constitucional, como a generalidade, igualdade e 

proporcionalidade. Com efeito, a capacidade contributiva, prevista no art. 145, § 1º, da 

Constituição Federal, estatui que:  

 

sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 

capacidade econômica do contribuinte, facultado à Administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os 

direitos e garantias individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte. 
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Assim, o princípio da capacidade contributiva deve ter sua efetividade sempre 

otimizada, exigindo-se, sobretudo do legislador, uma atenção especial ao alcance e à 

necessidade de máxima efetividade de comando e do valor normativo decorrente de tal 

princípio jurídico. E como norma relacionada à própria isonomia, não pode o Estado tratar 

desigualmente agentes econômicos que apresentem a mesma capacidade de contribuir com o 

Estado, a não ser que se verifiquem critérios de diferenciação, como a natureza das atividades 

econômicas e o local do seu exercício.  

 

 

3.4.5 A intervenção do Estado no domínio econômico por meio da tributação  

 

A extrafiscalidade diz respeito ao parcial afastamento da finalidade arrecadatória, que é 

própria da tributação. Seu peso nas exações tributárias embasa a dicotomia estabelecida entre 

tributos fiscais e extrafiscais. Aqueles visam primordialmente à arrecadação; estes, a finalidades 

diversas, tais como a tutela do meio ambiente, o equilíbrio econômico, a igualização de 

situações socialmente anti-isonômicas etc. Essa distinção considera os graus de fiscalidade e de 

extrafiscalidade presentes nas distintas exações, tendo em vista a inexistência de tributos fiscais 

ou extrafiscais puros, ao menos no que concerne aos seus efeitos econômicos, que é o que nos 

interessa no presente estudo.  

Uma das funções mais relevantes dos tributos no Estado Democrático de Direito é a de 

servir como instrumento de intervenção na economia. Por meio da tributação regula-se a 

economia, equilibrando-se o mercado, concretizando-se políticas públicas etc. 

As principais projeções tributárias da Constituição Econômica aparecem nos fenômenos 

da extrafiscalidade – já estudados genericamente no item 3.4.4 – e das contribuições 

econômicas, fundamentadas na intervenção estatal, cujo perfil será agora identificado, assim 

como os parâmetros e critérios que devem ser utilizados para identificar os limites 

juridicamente impostos ao poder estatal no que se refere à instituição dessas contribuições 

interventivas. 
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4 CONTRIBUIÇÕES INTERVENTIVAS 

 

 

4.1 O PERFIL CONSTITUCIONAL DAS CONTRIBUIÇÕES INTERVENTIVAS 

 

As contribuições são tributos qualificados por sua destinação constitucional específica, 

devendo suas receitas ser obrigatoriamente aplicadas nas finalidades previstas. E a contribuição 

interventiva representa instrumento de atuação do Estado na área econômica, tendo por objetivo 

custear as atividades estatais relacionadas à intervenção no domínio econômico. Além disso, é 

tributo de competência exclusiva da União, o que indica que esta espécie tributária somente 

poderá custear atividades desempenhadas pela própria União no domínio econômico. 

Paulo Ayres Barreto define as contribuições de intervenção no domínio econômico nos 

seguintes termos: 

 

são tributos que se caracterizam por haver uma ingerência da União (intervenção) 

sobre a atividade privada, na sua condição de produtora de riquezas (domínio 

econômico). Tal forma de intervenção deve ser adotada em caráter excepcional se, e 

somente se, for detectado um desequilíbrio de mercado, que possa ser superado com a 

formação de um fundo que seja revertido em favor do próprio grupo alcançado pela 

contribuição interventiva. Além disso, a Constituição Federal não autoriza sejam 

criadas contribuições dessa natureza cujo critério material seja de imposto conferido à 

competência privativa de Estados, Distrito federal e Municípios.292 

 

Ricardo Lobo Tôrres afirma que a contribuição de intervenção no domínio econômico 

“é devida pelo benefício especial auferido pelo contribuinte em virtude da contraprestação de 

serviço público indivisível oferecido ao grupo social de que participa”.293 Ainda para ele, 

 

como qualquer outra contribuição, dois são os fundamentos que caracterizam i tributo: 

a) a contraprestação estatal em favor do grupo, que pode ser qualquer ato de 

intervenção no domínio econômico de interesse de certa coletividade, que se não 

confunde com a sociedade global; b) a vantagem especial obtida pelo contribuinte que 

sobreexceda o benefício genérico das atividades estatais.294 

 

 

 

                                                           
292

 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle, p. 118. 
293

 TÔRRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os tributos na Constituição, 

p. 618.  
294

 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: os tributos na Constituição, 

p. 618. 
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Nessa mesma linha Suzy Gomes Hoffmann:  

 

o critério material terá que conjugar dois fatores: a) a atividade do Estado; e b) o efeito 

causado por essa atividade a um determinado circulo de pessoas. Ocorre que esse 

efeito, como informamos, para atender àquelas finalidades constitucionalmente 

previstas, poderá ser traduzido na vantagem obtida por um grupo de pessoas devido à 

realização de uma atividade ou no resultado da atividade estatal provocada por um 

grupo de pessoas. Dessa forma, o critério material deverá ser desdobrado em duas 

hipóteses: a primeira consistiria na vantagem obtida por um círculo específico de 

cidadãos em razão de uma atividade do Estado; a segunda consistiria em causar uma 

atividade estatal que ocasionará determinados resultados.295 

 

O perfil constitucional das contribuições de intervenção no domínio econômico está 

vinculado à ordem econômica, título VII da Constituição Federal e, em especial, à dualidade da 

iniciativa econômica, sendo que, para a instituição dessa exação, devem ser considerados os 

princípios gerais da atividade econômica, elencados no art. 170 e seguintes, especialmente no 

que tange à preservação da soberania nacional, prevalência da propriedade privada, função 

social da propriedade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, 

redução das desigualdades regionais e sociais, busca do pleno emprego, tratamento favorecido 

para as empresas de pequeno porte entre outros. 

Acerca das contribuições, Márcio Severo Marques296 salienta que: 

 

Esse dispositivo constitucional, ao outorgar competência impositiva para a instituição 

de contribuições, estabelece a finalidade pela qual autoriza sua instituição 

(especificando, assim, a destinação do produto de sua arrecadação), embora não 

indique as materialidades a serem utilizadas pela legislação ordinária. A contribuição 

de intervenção no domínio econômico é instrumento legal para gerar recursos 

destinados a cobrir despesas incorridas, ou a serem incorridas, pelo Estado, em virtude 

de sua ingerência na economia (essa é a razão de sua instituição). Daí a necessidade de 

previsão legal de destinação específica para o produto de sua arrecadação, que deve ser 

aplicado no custeio dessa atividade, concernente à sua intervenção na economia, para 

implementação e efetivação de gastos e/ou investimentos pertinentes a setores 

específicos do mercado. [...] Não há, pois, no que tange ao aspecto material da 

hipótese tributária desta contribuição, nenhuma exigência constitucional relativa ao 

exercício de uma atividade estatal referida ao contribuinte. Em contrapartida, exige-se 

do Estado o emprego da verba arrecadada no custeio de sua intervenção em 

determinado setor da economia, intervenção esta que autorizou a instituição da 

contribuição. Daí a necessidade de que, além da norma de tributação (que veicula a 

contribuição de intervenção no domínio econômico), seja editada outra norma jurídica 

(ou outras), que prescreva ao Estado o dever de destinar o produto de arrecadação 

deste tributo ao custeio de sua intervenção na atividade econômica (em determinado 

setor da economia), finalidade da imposição do gravame. E a edição dessa norma 

jurídica (ou dessas normas) será condição de validade da norma tributária que veicular 

a contribuição de intervenção no domínio econômico. [...] Eis porque entendemos que, 

                                                           
295

 HOFFMANN, Susy Gomes. As contribuições no sistema constitucional tributário. Campinas: Copola, 1996, 

p. 134-135. 
296

 MARQUES, Márcio Severo. Classificação constitucional dos tributos, p. 193-194; 211.  
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nas contribuições, não há qualquer medida de dimensão da grandeza econômica que 

corresponda ao especial benefício auferido pelo contribuinte ou a especial despesa que 

sua atividade provoca ao Estado, para efeito de determinação da base de cálculo do 

tributo. As materialidades indicadas pelo texto constitucional são absolutamente 

estranhas a qualquer atuação estatal, direta ou indiretamente referida ao contribuinte. E 

assim também serão as respectivas bases de cálculo (porque dimensionam aquelas 

materialidades), autorizando a conclusão de que as contribuições são tributos não 

vinculados, do ponto de vista da consistência material do antecedente normativo. 

 

Justifica-se a longa transcrição porque ela sintetiza o perfil constitucional das 

contribuições interventivas. Além disso, ela delimita as características essenciais, os requisitos, 

as finalidades, enfim, o regime constitucional das sobreditas contribuições.  

Em face do exposto, podemos identificar três aspectos que se extraem do art. 149 da 

Constituição Federal, indispensáveis para a instituição das contribuições de intervenção no 

domínio econômico, a saber: (i) a finalidade constitucionalmente prevista na norma de 

atribuição de competência impositiva conferida à União para atender à atuação interventiva no 

domínio econômico ou como próprio instrumento de intervenção; (ii) o destino do produto da 

arrecadação deve estar necessariamente vinculado à finalidade constitucionalmente prevista, 

sendo fundamental que a lei que as institua contenha expressa previsão da afetação do produto 

de sua arrecadação; e (iii) a delimitação do grupo de contribuintes submetido à intervenção do 

Estado, diretamente vinculado à finalidade prevista na norma matriz de outorga de 

competência.297 

Em síntese, portanto, o traço característico da contribuição em estudo é a sua finalidade: 

intervenção no domínio econômico.298 Em termos constitucionais, há uma vinculação das 

contribuições interventivas a uma determinada finalidade e a um determinado grupo de pessoas. 

Isso é essencial para caracterizar sua identidade jurídica, já que, sem a vinculação do produto da 

arrecadação à atividade interventiva, a norma impositiva será inválida.299  

Abordado e analisado o perfil constitucional das contribuições de intervenção no 

domínio econômico, encontramo-nos aptos a identificar os limites jurídicos da atuação do 

                                                           
297

 Na verdade, a norma constitucional que confere competência impositiva para a União para instituir a 

contribuição interventiva revela que o destinatário da carga tributária só pode ser aquele atingido pela finalidade 

nela prevista - intervenção no domínio econômico. Trata-se de norma de outorga de competência tributária, na 

qual já esta implícito o critério da sujeição passiva da obrigação tributária. 
298

 O domínio econômico, segundo Lucia Valle Figueiredo, compreende o conjunto de atividades desenvolvidas 

pela livre iniciativa. Portanto, constitui-se no centro, onde gravita a possibilidade de se fazer riqueza, ou seja, a 

atividade econômica [FIGUEIREDO, Lúcia Vale. Reflexões sobre a intervenção do estado no domínio econômico 

e as contribuições interventivas. In: MACHADO, Hugo de Brito (Coord.). As contribuições no sistema tributário 

brasileiro. São Paulo: 2003, Dialética/ICET, p. 397].  
299

A União somente poderá instituir contribuição sobre quem esteja a atuar em determinada área econômica, pois 

tais contribuições somente podem ser setoriais.  
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Estado no domínio econômico por intermédio das sobreditas contribuições. Ainda serão 

examinados os limites formais, materiais e quantitativos a serem observados na instituição das 

contribuições interventivas. 

 

 

4.2 OS LIMITES JURÍDICOS DA ATUAÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO 

ECONÔMICO VIA CONTRIBUIÇÕES INTERVENTIVAS  

 

Primeiramente, cabe relembrar que a intervenção estatal no domínio econômico pode ser 

direta ou indireta, como visto no item 3.2.4 deste trabalho. Nas excepcionais situações de que 

trata o art. 173, caput, bem como nas taxativas hipóteses dos arts. 21 e 177, da Constituição 

Federal, é legítima a intervenção direta na economia, mediante a exploração da atividade 

econômica pelo Estado. Na acepção empregada por Eros Roberto Grau, tal forma de atuação 

caracteriza intervenção no domínio econômico, que pode ocorrer sob as modalidades de 

absorção – através de monopólio – ou participação – através de empresa pública, sociedade de 

economia mista, ou subsidiária.
300

 

A possibilidade de se instituírem contribuições para o custeio de atuação estatal direta 

no domínio econômico é bastante questionável, notadamente em razão de a própria 

Constituição Federal vedar a concessão, às empresas estatais que atuam em tal domínio, de 

privilégios fiscais não extensivos ao setor privado (art. 173, §§ 1º, II, e 2º), de modo a 

resguardar o princípio da livre concorrência, estruturante da ordem econômica (art. 170, IV). 

Além do mais, tampouco seria apropriada a cobrança de contribuição interventiva para financiar 

a atuação estatal em regime de monopólio, por se tratar de atividade economicamente 

autosustentável. 

Excluídas as hipóteses antes referidas, cabe ao Estado tão somente a intervenção 

indireta na economia, na qualidade de agente regulador da atividade econômica. Neste caso, 

não haverá propriamente intervenção no domínio econômico, senão sobre o domínio 

econômico, que, segundo a Constituição Federal, pode ocorrer por três formas distintas: (i) 

fiscalização; (ii) incentivo; e (iii) planejamento. 
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 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988, p. 126-127. 



114 

 

 

A atividade de fiscalização está ligada à regulação da economia. A intervenção estatal, 

nesse caso, não se dá como agente econômico, mas como agente normativo e regulador da 

atividade econômica, impondo regras de conduta à vida econômica. Na verdade, a atividade 

fiscalizadora consiste no exercício do poder de polícia sobre o desempenho de determinada 

atividade econômica, devendo, em consequência, ser financiada mediante a instituição da 

espécie tributária prevista na Constituição Federal (art. 145, II) especificamente para tal fim, a 

saber, a taxa decorrente do poder de polícia, não havendo justificativa alguma para a 

instituição de contribuições interventivas com idêntico fundamento.
301

 

Não há também que se falar em planejamento como atividade ensejadora da instituição 

de contribuições interventivas. Embora possa até ser considerado uma forma qualificada de 

intervenção econômica do Estado, com vistas a coordenar as atividades nesse setor, tem como 

traço característico a organização do processo interventivo, razão pela qual deve ser 

considerado não uma intervenção, mas um procedimento técnico para direcionar a atuação do 

Estado sobre a economia, relativamente à realização de objetivos previamente estabelecidos. 

Nesse sentido, me parece, o entendimento de Eros Roberto Grau quando afirma que: 

 

o planejamento apenas qualifica a intervenção do Estado sobre e no domínio 

econômico, na medida em que esta, quando consequente ao prévio exercício dele, 

resulta mais racional. Como observei em outro texto, forma de ação racional 

caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos e sociais futuros, pela 

formulação explícita de objetivos e pela definição de meios e ação coordenadamente 

dispostos, o planejamento quando aplicado à intervenção, passa a qualificá-la como 

encetada sob padrões de racionalidade sistematizada. Decisões que vinham sendo 

tomadas e atos que vinham sendo praticados, anteriormente, de forma aleatória, ad 

hoc, passam a ser produzidos, quando objeto de planejamento, sob um novo padrão 

de racionalidade. [...] O planejamento, assim, não configura modalidade de 

intervenção – note-se que tanto intervenção no quanto intervenção sobre o domínio 

econômico podem ser praticadas ad hoc ou, alternativamente, de modo planejado – 

mas, simplesmente, um método a qualificá-la, por torná-la sistematizadamente 

racional.
302

 

 

Portanto, o planejamento é atividade estritamente normativa, a ser empreendida 

primordialmente pela atuação legislativa, como previsto no art. 174, § 1º, da Constituição 

Federal. E a atuação do Poder Legislativo, no estabelecimento das “diretrizes e bases do 

planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual incorporará e compatibilizará 
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 Nesse sentido: TAVARES, André Ramos. Intervenção estatal no domínio econômico via tributação, p. 224-

225. 
302

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988, p. 130-131. O texto referido por Eros 

Roberto Grau é o seu livro Elementos de direito econômico, p. 66-67, quando ele trata das modalidades de 

intervenção.  
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os planos nacionais e regionais de desenvolvimento” – ou mesmo o planejamento elaborado 

por atos normativos infralegais –, não pode ser financiada por contribuições interventivas, 

mas com os recursos advindos da cobrança de impostos (art. 145, I, CF), visto que tal poder 

desempenha inúmeras outras tarefas, alheias ao planejamento da atividade econômica.  

Pelo que se viu, não é admissível a criação de contribuições interventivas com base no 

poder fiscalizador do Estado, ou mesmo visando ao planejamento impositivo da atuação dos 

agentes econômicos.  

A única forma de intervenção indireta (art. 174, CF) que comporta a cobrança das 

contribuições interventivas, é a modalidade de incentivo.
303

 Todavia, como salienta Tácio 

Lacerda Gama, “incentivos à economia podem ser diversos. [...] O que não se admite é a 

criação de contribuições interventivas para custear toda e qualquer forma de atuação positiva 

do Estado”.
304

 Ainda para o autor, para a criação das contribuições interventivas, não basta 

identificar a espécie de atuação estatal no domínio econômico compatível com o art. 149 da 

Constituição Federal: 

 

além de preencher os atributos do conceito de intervenção no domínio econômico, a 

modalidade incentivo, para ensejar a criação de contribuições interventivas, deverá 

atender aos seguintes requisitos; i. a intervenção deve ser criada por lei; ii. deve ser 

feita num setor específico da economia; iii. o produto da arrecadação deve ser 

integralmente voltado ao custeio da intervenção; iv. a União deve ser sujeito 

interveniente; v. os princípios gerais da atividade econômica devem ser 

respeitados.
305

 

 

 

Todavia, a inserção do § 4º no art. 177 da Constituição Federal, por meio da Emenda nº 

33/2001, significou o reconhecimento expresso da contribuição interventiva como modalidade 
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 Não se pode deixar de registrar que a intervenção por indução pode se materializar, basicamente, de duas 

formas: (i) concessão de incentivos tributários e financeiros; e (ii) manejo dos tributos extrafiscais “stricto sensu”.  

A primeira, também denominada de incentivos fiscais em sentido lato, são instrumentos adotados pelos Estados 

com a finalidade de criar melhores condições para o desenvolvimento de determinados setores da atividade 

econômica ou certas regiões geográficas que não se desenvolveriam se não houvesse sua concessão. A segunda, 

que se materializa através dos tributos extrafiscais, pode ser definida como aquela utilizada pelo Estado sem o fim 

precípuo de obter recursos para abastecer os cofres públicos, mas com vistas a ordenar ou reordenar a economia e 

as relações sociais. 
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2003, p. 263. 
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de intervenção indireta na ordem econômica, que poderá ser executada por meio das técnicas de 

incentivo ou da coação.306  

No entanto, apenas uma parte da atividade econômica pode ser alcançada pela 

contribuição aqui analisada, sob pena de se pretender um planejamento global da economia de 

livre mercado. Em tais termos, não haveria uma mera intervenção, que há de ser setorizada, 

específica, mas verdadeira planificação econômica por parte do Estado. De fato, sendo ela um 

instrumento interventivo, apenas pode ser adotada excepcionalmente e quando detectado 

desequilíbrio de mercado que deva ser superado. Caso contrário, a contribuição conformaria 

uma forma de planejamento determinante para o segmento privado, o que vale dizer, se tornaria 

um tributo inconstitucional. 

Destarte, não é admissível a criação de contribuição interventiva com base no poder 

fiscalizador do Estado, ou mesmo visando ao planejamento impositivo da atuação dos agentes 

econômicos. Resta, nos termos do art. 174 da Constituição Federal, a intervenção indireta na 

modalidade de incentivo. Apenas com esse objetivo é que se poderá admitir a criação de 

contribuição de intervenção no domínio econômico.307 

 

 

4.2.1 Princípios informadores das contribuições: limites formais  

 

A Constituição Federal estabelece os princípios estruturantes do nosso sistema 

jurídico, bem como fixa uma série de regras delimitadoras do conteúdo, sentido e alcance 

desses princípios, a fim de permitir um maior controle do fim almejado. No que concerne as 

                                                           
306

 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de intervenção no domínio econômico. São Paulo: Dialética, 

2002. p. 49.  
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 Esse é o entendimento de André Ramos Tavares, para quem: “Parece ter sido essa também a conclusão de 
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de apoio. Assim, a meu ver, não há espaço na Constituição para uma intervenção que iniba, restrinja, dificulte, o 

exercício da atividade econômica‟.” (TAVARES, André Ramos. Intervenção estatal no domínio econômico por via 

da tributação, p. 227). Contrário a esse ponto de vista, Ives Gandra da Silva Martins, para quem: “As contribuições 
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crise de competitividade ou de subsistência.” [MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Contribuições de 

intervenção no domínio econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. v. 8. (Série Pesquisas Tributárias). p. 
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contribuições, há princípios que encerram verdadeiros limites objetivos, como por exemplo, o 

da anterioridade, e outros que apontam para valores, como é o caso do princípio da 

solidariedade.
308

 De toda forma, os limites formais impõem a observância aos princípios 

informadores da ordem econômica, previstos nos artigos 170 e seguintes da Constituição 

Federal, e da tributação, dentre eles, o da legalidade, da irretroatividade, da anterioridade, etc. 

O art. 149 da Constituição Federal estabelece que:  

 

Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 

domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como 

instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 

146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no artigo 195, § 6º, relativamente às 

contribuições a que alude o dispositivo. 

 

Com o advento da Emenda Constitucional nº 33/2001,309 foram acrescentados a esse 

artigo os §§ 2º, 3º e 4º, com o seguinte teor: 

 

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o 

caput deste artigo: 

I – não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; 

II – incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços;310   

III – poderão ter alíquotas: 

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, 

no caso de importação, o valor aduaneiro; 

b) específica, tendo por base a unidade de medida adotada.  

§ 3º A pessoa natural destinatária das operações de importação poderá ser equiparada a 

pessoa jurídica, na forma da lei.  

§ 4º A lei definirá as hipóteses em que as contribuições incidirão uma única vez.  

 

A mesma Emenda Constitucional antes referida, também acrescentou ao art. 177, o § 4º, 

com a seguinte redação: 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. São Paulo: Noeses, 2006, p. 

127. Sobre o princípio da solidariedade e mais especificamente, sobre o exame da relação entre tributo e 

“solidariedade social”, vide Marco Aurélio Greco, para quem o tema da solidariedade social “constitui o 
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finalidade (o seu „para que‟).” [GRECO, Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de (Coords.). Solidariedade 

social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 6]. 
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 BRASIL. Emenda Constitucional nº 33, de 11 de dezembro de 2001. Altera os arts. 149, 155 e 177 da 

Constituição Federal. Diário Oficial da União, Brasília, 12 dez. 2001.  
310

 Redação dada ao inciso pela Emenda Constitucional nº 42, de 19 de dezembro de 2003, com efeitos a partir de 

45 dias da publicação (BRASIL, 2003).  
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§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às 

atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural 

e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos; 

I - a alíquota da contribuição poderá ser; 

a) diferenciada por produto ou uso; 

b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto 

no art. 150, III, b; 

II - os recursos arrecadados serão destinados; 

a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural 

e seus derivados e derivados de petróleo; 

b) ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria de petróleo e 

gás; 

c) ao financiamento de programas de infraestrutura de transportes. 

 

Pela interpretação do art. 149, caput, da Constituição Federal, é possível reconhecer as 

seguintes diretrizes, que constituem verdadeiros limites formais a serem observados na 

instituição das contribuições: (i) a competência para a sua instituição é exclusiva da União; (ii) 

deve ser observado o art. 146, inciso III, da Constituição Federal – embora possa ser criada por 

lei ordinária, deve ter essa criação antecedida por lei complementar dispondo sobre normas 

gerais, salvo se já houver previsão constitucional para a sua criação, como é o caso da CIDE do 

petróleo, prevista no § 4º do art. 177 da CF –, e observância aos princípios da (iii) legalidade 

(art. 150, I), (iv) irretroatividade (art. 150, III, “a”) e (v) anterioridade (art. 150, III, “b”).311  

A primeira diretriz, que será vista aqui junto com a terceira, refere-se à competência para 

a instituição da contribuição interventiva, que é exclusiva da União. Além disso, por terem tais 

exações natureza tributária, submetem-se ao princípio da estrita legalidade, devendo ser 

instituídas por lei, editada pela União. É a lei o instrumento idôneo à realização da intervenção 

do Estado na ordem econômica. Tal lei deve permitir a precisa identificação de todos os 

critérios conformadores da regra-matriz da incidência tributária, bem como referir os motivos 

que deram ensejo à sua criação e à sua finalidade, de forma a possibilitar o exame de 

necessidade e adequação da nova exigência, bem como vincular o destino da arrecadação.312 

A segunda diretriz indica a necessidade de se observar o art. 146, III, da Constituição 

Federal que, por sua vez, prescreve ser função da lei complementar estabelecer normas gerais 

em matéria tributária e, nos termos da alínea “a”, especialmente sobre definição de tributos e 

suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados na Constituição, seus fatos 

geradores, bases de cálculo e contribuintes. Sacha Calmon Navarro Coelho, nesse particular, 

                                                           
311

 Aqui também deve ser mencionada a CIDE do petróleo, haja vista que a alínea “b” do inciso II, do § 4.º do 

art. 177 da CF possibilita a redução e restabelecimento da alíquota da sobredita contribuição interventiva por ato 

do Poder Executivo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150, III, “b”.   
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 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle, p. 128. 
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observa que o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição, já define o tributo, 

suas espécies e os fatos geradores e bases de cálculo da maioria dos impostos discriminados. Os 

impostos novos, segundo ele, e em parte, os modificados é que careceriam de maiores 

definições em lei complementar de normas gerais.313 

Sobre o tema, Paulo Ayres Barreto salienta que: 

 

desse encadeamento normativo exsurge, como grande polêmica, a necessidade ou não 

de lei complementar para a definição de fatos geradores, bases de cálculo e 

contribuintes das contribuições. Noutro dizer, se a existência de lei complementar que 

cuide desses aspectos constitui verdadeiro requisito para o exercício da competência 

impositiva.314 

 

 

A definição de quais são as funções da lei complementar não é tema pacífico na doutrina 

e causa bastante controvérsia, notadamente entre os que defendem posições distintas, consoante 

se adote a visão dicotômica ou tricotômica, em relação a tais funções. 

De novo o escólio de Paulo Ayres Brito: 

 

para a parcela da doutrina que reconhece ter a lei complementar função tríplice, e que 

as contribuições são impostos com destinação específica, ou impostos finalísticos, ou 

ainda tributos cujo fato gerador será sempre de um imposto ou de uma taxa, tem-se, 

como corolário, o entendimento de que há necessidade de lei complementar para a 

definição dos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes das contribuições. Já 

para aqueles que admitem uma dúplice função da lei complementar, bem como para os 

que identificam nas contribuições espécie autônoma de tributo, tal necessidade não se 

apresenta.315 

 

De um lado, os que defendem a prévia edição de lei complementar traçando normas 

gerais sobre as contribuições interventivas; de outro, os que entendem não existir qualquer 

exigência constitucional nesse sentido.  

Sacha Calmon Navarro Coelho observa que:  
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 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988 - sistema tributário. 7. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1998, p. 144. 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle, p. 137. 
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 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle, p. 137. Nesse sentido a 
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contribuintes dessa exação” (COELHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à constituição de 1988 - sistema 

tributário, p. 93). 
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quanto aos impostos e contribuições virtuais afetados a finalidades específicas 

(contribuições coorporativas e de intervenção e impostos extraordinários de guerra) 

por serem impostos não discriminados na Constituição, evidentemente não exigem 

para a sua instituição a regra do art. 146, III, “a”, que se volta apenas para os impostos 

discriminados (artigos 153, 155 e 156 da CF). Os impostos virtuais e finalísticos não 

possuem menção constitucional expressa de fato gerador, logo são absolutamente 

imprevistos. A lei maior dá apenas a finalidade, a causa, da instituição do tributo, 

deixando ao legislador ordinário, sem outros condicionamentos, a competência 

necessária à estruturação do tipo tributário, o qual, evidentemente, só não poderia 

invadir áreas já reservadas a outras incidências, salvo os extraordinários de guerra.316 

 

 

Parcela contrária da doutrina, entretanto, entende que a Constituição, ao fazer remissão 

ao art. 146, III, preconiza a observância das normas gerais emanadas de lei complementar para a 

instituição desse tributo e que estas, até o momento não foram editadas, sendo que a disciplina 

do Código Tributário Nacional não contempla a contribuição de intervenção no domínio 

econômico, de forma que suas disposições se mostram insuficientes para defini-la. Não há, 

portanto, para os adeptos desse entendimento, comandos que proporcionem o arcabouço 

estrutural necessário a auxiliar o legislador ordinário a instituir esse tributo de forma compatível 

com a Constituição, em razão do que consideram inconstitucional a instituição de contribuição 

interventiva sem que lei complementar estabeleça normas gerais que definam essa espécie 

tributária.317  

Ainda para essa corrente, a falta dessa providência formal seria vital e impediria que se 

atribuísse eficácia à norma ordinária não escorada em lei complementar, vale dizer, apesar da 

Constituição Federal se constituir em fundamento de validade para edição de normas inferiores, 
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 Essa conclusão parece ser referendada pelo voto do eminente Ministro Marco Aurélio, proferido quando do 
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art. 146, III, nela inserido. Fico a imaginar, até mesmo, a atuação monocrática via medida provisória, meio 
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normas gerais sobre contribuições, vide, entre outros, TAVARES, André Ramos. Intervenção estatal no domínio 

econômico por via de tributação, p. 235.  
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em relação aos novos tributos nela previstos, tal competência ficaria adstrita ao prévio desenho 

de seus contornos gerais pelo legislador complementar.318 Conclusivamente, para eles, até que 

advenha a lei complementar reclamada, a União tem vontade legislativa pendente de concreção, 

o que obsta a eficácia da norma que visou à criação da contribuição questionada, salvo se já 

houver previsão constitucional para a sua criação, como é o caso da CIDE do petróleo, prevista 

no § 4º do art. 177 da CF. 

Sobre o dissídio interpretativo, Paulo Ayres Barreto, após análise do tema, reconhece, de 

um lado, que a lei complementar tem tríplice função e, de outro, que, como as contribuições são 

espécie tributária autônoma, não se submetem às exigências aplicáveis aos impostos.  Por isso, 

conclui: 

 

se estamos aqui propugnando pela prevalência da regra em relação à definição de fatos 

geradores, bases de cálculo e contribuintes, é força convir que a aplicação é 

exclusivamente a impostos. Como estes não se confundem com as contribuições, não 

há, em relação a ela, cogitar-se do alcance do disposto na parte final da alínea “a” do 

artigo 146 da Constituição Federal.319 

 

Nessa linha, vale ressaltar o entendimento de José Maria Arruda de Andrade, segundo o 

qual, do ponto de vista formal, a principal questão acerca da validade das contribuições 

interventivas “recaía sobre a necessidade ou não de lei complementar (nos moldes do artigo 

146, inciso III da Constituição Federal de 1988)”. Todavia, prossegue o autor, a matéria 

encontrou guarida no Supremo Tribunal Federal, “que definiu a possibilidade de criação de uma 

CIDE por lei ordinária no julgamento da contribuição ao SEBRAE (RE396.266)”.320 

No que toca a quarta diretriz, de se registrar que as contribuições devem respeito ao 

princípio da irretroatividade, não podendo por esta razão, serem cobradas em relação a fatos 

jurídicos que tenham ocorrido anteriormente à vigência da lei que as houver instituído ou 

aumentado.  

Finalmente, quanto ao princípio da anterioridade, deve-se atentar para o fato de que o 

mesmo visa evitar que o contribuinte possa vir a ser surpreendido, de forma abrupta, com um 

novo tributo ou com o aumento de tributo existente. Assim, lei que houver instituído ou 
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aumentado tributo ficará postergada para o exercício financeiro subsequente àquele em que tal 

lei tenha sido publicada (art. 150, III, “b”, CF). Além disso, é necessário respeitar um lapso 

temporal de 90 dias, contados da data da publicação da lei que aumentou ou instituiu o tributo 

(art. 150, III, “c”).  Todavia, vale lembrar que a Emenda Constitucional nº 33/2001 acrescentou 

o § 4º ao art. 177 da Constituição Federal, dispondo que nos casos de contribuição de 

intervenção no domínio econômico em relação às atividades de importação ou comercialização 

de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, a alíquota 

poderá ser reduzida ou restabelecida pelo Poder Executivo, não se aplicando o disposto no art. 

150, III, “b”, da Constituição. Para essas atividades econômicas, de importação e 

comercialização de petróleo e seus derivados, portanto, há uma exceção à aplicação do princípio 

da anterioridade. Para as demais atividades, o art. 149 da Constituição Federal faz menção 

expressa à observância desse princípio constitucional. 

Cabe ainda aqui registrar, no que toca aos limites formais, a necessidade de serem 

observados os princípios relacionados à ordem econômica, arrolados nos arts. 170 a 181 da 

Constituição Federal – todos eles já desenvolvidos no item 3.2 do presente trabalho. E como 

extrato do que ali foi examinado, podemos concluir que: (i) a intervenção pode ocorrer, por 

exemplo, para assegurar a livre iniciativa, defender o consumidor, preservar o meio ambiente, 

garantir a participação dos entes políticos (Estados, Distrito Federal e Municípios) no resultado 

da exploração, nos respectivos territórios, de recursos minerais etc.; (ii) a atuação ordinária do 

Estado na economia não pode implicar atentado ao princípio da livre iniciativa; (iii) as 

contribuições interventivas só podem ser instituídas em caráter excepcional, quando e enquanto 

persistir a desorganização de determinado seguimento da economia, acarretando o desequilíbrio 

de mercado; (iv) a União só pode utilizar as contribuições para regular a atividade econômica de 

determinado setor; e (v) esta só pode se operar na modalidade de intervenção indireta (art. 174, 

CF), que contém normas de estrutura, que visam induzir estimular (fomentos e incentivos) ou 

desestimular (coação) determinada atividade econômica. Além disso, só uma parte da atividade 

econômica pode ser alcançada pela contribuição, sob pena de se estabelecer um planejamento 

global da economia de livre mercado.  

Assim, a intervenção – ou melhor, a contribuição interventiva (como instrumento de 

intervenção) –, há de ser setorizada (específica), devendo ser adotada excepcionalmente, 

enquanto detectado desequilíbrio de mercado, que deve ser superado com tal medida 

interventiva, qual seja, a instituição da contribuição de intervenção no domínio econômico.  
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Em outras palavras, a espécie tributária (contribuição interventiva) deve em si mesma, 

possuir essencialmente uma função extrafiscal interventiva (instrumento de intervenção), bem 

como o produto de sua arrecadação deve ser aplicado na consecução de atividades vinculadas a 

essa mesma finalidade, qual seja, a de financiar a intervenção estatal no domínio econômico 

(destinação específica da respectiva receita). 

Examinados o conteúdo dos princípios tributários que informam as contribuições 

interventivas, a teor do que estabelece o art. 149 da Constituição Federal, passamos a análise 

dos limites materiais e quantitativos. 

 

 

4.2.2 Limites materiais e quantitativos 

 

Nas contribuições, a observância do princípio da estrita legalidade está relacionada à 

apreciação não apenas dos critérios que compõem uma regra-matriz de incidência típica de 

impostos ou de taxa, mas também dos próprios motivos que ensejaram a sua criação ou o seu 

aumento, bem como a compatibilidade entre tais motivos e as disposições veiculadas. Tais 

exações destinam-se a servir de instrumento à atuação da União, nas respectivas áreas 

econômicas, ou seja, a Constituição condiciona o exercício da competência para instituir a 

contribuição interventiva a alguma atuação estatal, portanto, em nenhuma hipótese poderá ser 

utilizada com finalidade meramente arrecadatória, desvinculada de uma atuação estatal 

específica. 
321

  

Além do mais, contrariamente ao que ocorre com os demais tributos, a materialidade da 

hipótese de incidência não vem indicada no texto constitucional, posto que o constituinte 

utilizou a técnica da validação finalística, ou seja, estabeleceu a finalidade pela qual autoriza a 

instituição da exação (especificando, assim, a destinação do produto de sua arrecadação). De 

toda forma, a base de cálculo e a alíquota devem respeitar a proporcionalidade, a razoabilidade, 

serem dispostas em lei e estarem atreladas diretamente aos limites da intervenção estatal. 

Sobre esta problemática, Marco Aurélio Greco propõe a aplicação do princípio da 

proporcionalidade, do qual decorreriam “três critérios a serem considerados quando temos uma 

norma constitucional (ou mesmo legal) que indica um fim a ser atingido. São os critérios da: 
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 Sua finalidade, ao contrário do que dispõe o art. 164, IV, da Constituição Federal (que veda a vinculação dos 

impostos), lhe é absolutamente inerente. Não pode, pois, haver contribuição interventiva sem destinação específica, 

exatamente para cumprir a finalidade da dita intervenção, uma vez que o Estado não deve intervir (ordinariamente).  
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necessidade, adequação e proibição de excesso”.
322

 Em outras palavras, é preciso avaliar: (i) a 

necessidade efetiva da instituição de contribuição para alcançar o fim almejado; (ii) a adequação 

da produção normativa em relação a esse fim; e (iii) a inexistência de excesso. 

A observância de tal princípio se impõe, de um lado, em face da crescente necessidade 

de receita e de outro, pelo fato de serem as contribuições interventivas instituídas com certa 

ocorrência nos últimos anos pela União, não sendo, na quase totalidade dos casos, 

compartilhada com nenhum dos demais entes políticos.  

Deve-se avaliar como observa Paulo Ayres Barreto,  

 

se os motivos que ensejaram a instituição de contribuição guardam correlação lógica 

com os meios utilizados para alcançá-los” . [...] Se o que motiva a instituição de uma 

contribuição é a sua finalidade, é forçoso verificar se sem a sua instituição seria ela 

atingida; testar a compatibilidade entre os fins colimados e os meios escolhidos para 

alcançar tais fins e perquirir sobre a eventual necessidade de meios.
323

  

 

Quanto ao limite quantitativo, a regra é que seja observada a relação entre o custo da 

atividade estatal que fundamenta a instituição da contribuição interventiva e as receitas 

tributárias dela decorrentes.  

Nesse sentido, há uma série de prescrições constitucionais que estabelecem a necessária 

aderência entre o custo da atividade a ser desenvolvida pelo Estado (lato sensu) – diretamente 

ou por meio de delegação – e as receitas tributárias advindas da instituição da contribuição. 

Portanto, na linha do entendimento de Paulo Ayres Barreto, 

 

 

a atividade estatal que fundamenta a instituição de tal contribuição tem, por sua vez, 

um custo estimado. a contribuição a ser instituída terá como propósito específico gerar 

receita tributária compatível com tal custo. Se assim é, temos que concluir pela 

existência de uma correlação entre o custo da atividade estatal e o critério quantitativo 

da contribuição erigida. similarmente ao que sucede nas taxas, nas contribuições, o 

custo da atividade estatal – base para rateio – será dividido pela conjugação da base de 

cálculo e alíquota, ou seja, pelo critério quantitativo da regra matriz de incidência 

estipulada legalmente.
324
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4.3 AS ESPÉCIES CONSTITUCIONAIS  

 

As Constituições brasileiras até 1946 apenas cuidavam das contribuições de melhoria 

e previdenciárias, sendo omissas no que concerne às contribuições de intervenção no domínio 

econômico. 

A Constituição de 1967, no título destinado à Ordem Econômica e Social, autorizou, 

em seu art. 157, §§ 8º e 9º,
325

 a criação de contribuições de intervenção no domínio 

econômico para o custeio dos respectivos serviços e encargos. Também a Emenda 

Constitucional nº 1/1969, que deu nova redação a Constituição de 1967, previu a sua 

instituição no art. 163, parágrafo único.
326

 Tal Emenda também inseriu na Constituição 

Tributária aquela exação, dando-lhe consequentemente a natureza de tributo, ao permitir, no 

art. 21, § 2º, I,
 327

 que a União instituísse contribuições “tendo em vista a intervenção no 

domínio econômico”.  

Para Ricardo Lobo Tôrres 

as contribuições econômicas criadas sob a égide da EC nº 1/1969 refletiam a 

mentalidade patrimonialista e paternalista e procuravam induzir o desenvolvimento 

sob a proteção do Estado, como acontecia com as exações destinadas aos extintos 

Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto Brasileiro de Café, Portobrás, etc.  Desse 

efeito não escapava a contribuição econômica criada para proteger as atividades 

monopolistas da Petrobrás, que surgiu com a sigla PPE (Parcela de Preço 

Específico) e sobre a qual se levantara,m sérias dúvidas de legitimidade 

constitucional.
328
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 Veja a redação dos dispositivos constitucionais referidos: “§ 8º São facultados a intervenção no domínio 

econômico e o monopólio de determinada indústria ou atividade, mediante lei da União, quando indispensável 

por motivos de segurança nacional, ou para organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficiência no 

regime de competição e de liberdade de iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais. § 9º Para 

atender à intervenção no domínio econômico, de que trata o parágrago anterior, poderá a União instituir 

contribuições destinadas ao custeio dos respectivos serviços e encargos, na forma que a lei estabelecer” 

(CAMPANHOLE, Hilton Lobo; CAMPANHOLE, Adriano. Constituições do Brasil. 14. ed. São Paulo: Atlas, 

2000, p. 413). 
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 Veja o dispositivo citado: “Art. 163. São facultados a intervenção no domínio econômico e o monopólio de 

determinada indústria ou atividade, mediante lei federal, quando indispensável por motivo de segurança nacional 

ou para organizar setor que não possa ser desenvolvido com eficácia no regime de competição e de liberdade de 

iniciativa, assegurados os direitos e garantias individuais. Parágrafo único - Para atender a intervenção de que 

trata este artigo, a União poderá instituir contribuições destinadas ao custeio dos respectivos serviços e encargos, 

na forma que a lei estabelecer” (CAMPANHOLE, Hilton Lobo; CAMPANHOLE, Adriano. Constituições do 

Brasil, p. 299). 
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 “Art. 21. Compete à União instituir imposto sobre: [...] § 2º. A União pode instituir: I - contribuições, 

observada a faculdade prevista no item I deste artigo, tendo em vista intervenção no domínio econômico ou o 

interesse de categorias profissionais e para atender diretamente à parte da União no custeio dos encargos de 

previdência social” (CAMPANHOLE, Hilton Lobo; CAMPANHOLE, Adriano. Constituições do Brasil, p. 242). 
328

 TÔRRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito cosntitucional financeiro e tributário - vol. IV - os tributos na 

constituição, p. 619. Vide ainda, do mesmo autor: A fiscalidade dos serviços públicos no estado da sociedade de 

risco. In: TÔRRES, Ricardo Lobo (Coord.). Serviços públicos e direito tributário. São Paulo: Quartier Latin, 

2005, p. 153. 
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A Constituição de 1988, ainda no escólio de Ricardo Lobo Tôrres, “manteve a mesma 

técnica de separar, topograficamente, a contribuição econômica, colocada no bojo da 

Subconstituição Tributária, e a intervenção no domínio econômico, disciplinada na 

Subconstituição Econômica.”
329

 

Ainda para o autor, 

 

nesse quadro trazido pela Constituição de 1988 é que, no Brasil, já no Governo 

Collor, a partir do início dos anos 90, sãs revogadas inúmeras contribuições 

econômicas, como as destinadas ao IAA, IBC, Embrafilme, etc. No Governo 

Fernando Henrique Cardoso se aprofunda a reforma constitucional, com a queda dos 

monopólios estatais e com o redirecionamento das contribuições econômicas, que 

passam a ter a finalidade de controlar o abuso do poder econômico, zelar pela 

concorrência, estabilizar preços, transformar em consumidores as populações 

marginalizadas e promover o avanço tecnológico da economia. Diversas foram as 

contribuições criadas nos últimos tempos, como, entre outras, as destinadas: ao 

Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações - FUST (Lei nº 

9.9998, de 17.8.2000); ao Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações - FUNTTEL (Lei 10.052, de 28.11.2000); ao Programa de 

Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação (Lei nº 10.168, 

de 29.12.2000). 
330

 

 

Essas modificações no plano estatal e da Constituição Econômica teriam de refletir 

sobre a indústria de petróleo. Num primeiro momento, ainda se cobrou a PPE (Parcela de 

Preço Específico), acrescida da FUP (Frete de Uniformização de Preços), sem o 
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 TÔRRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito cosntitucional financeiro e tributário - vol. IV - os tributos na 

constituição, p. 619. Também cabe registrar a existência de contribuições instituídas, destinadas ao custeio de 

atividades de entidades determinadas, criadas para a intervenção no domínio econômico. E sendo a natureza 

específica das contribuições determinada pela sua finalidade, em face do caráter teleológico que lhes é peculiar, 

podemos citar como exemplo as contribuições destinadas a serviços sociais autônomos, que consubstanciam o 

denominado “Sistema S”. Alguns serviços autônomos foram instituídos para atuarem junto a categorias 

profissionais e econômicas específicas, a exemplo do SESC, SENAC, SESI, SENAI, SENAR, SEST e o 

SENAT. Nenhum deles, entretanto, tem relação ou poderia ser custeado por contribuições interventivas, já que 

atreladas ao interesse das categorias profissionais ou econômicas. Outros foram vinculados à atuação imediata no 

domínio econômico, mediante o incentivo de empresas de pequeno porte e de determinadas atividades 

econômicas, como é o caso do SEBRAE, APEX-Brasil e ABDI. Estes últimos, portanto, se enquadram na 

categoria de contribuições interventivas.  
330

 TÔRRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito cosntitucional financeiro e tributário - vol. IV - os tributos na 

constituição, p. 619. José Maria Arruda de Andrade chama atenção para a existência de projetos de lei propondo 

a criação de outras contribuições interventivas, como por exemplo, para: (i) financiar projetos de infraestrutura 

nas áreas de atuação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM e da Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE (Projeto de Lei (CD) 03678, de 2000, de autoria do Executivo 

Federal); (ii) contribuição ao Fundo de compensação de competitividade nas importações (Projeto de Lei 

4.817/1998); (iii) Fundo de financiamento de ações de tratamento aos doentes vítimas de alcolismo (Projeto de 

Lei Complementar nº 121/2000); (iv) Fundo de financiamento de ações de tratamento de doentes vítimas do 

fumo, cigarro e tabaco (Projeto de Lei Complementar nº 139/2000). (BERCOVICI, Gilberto; ANDRADE, José 

Maria Arruda de; MASSONETTO, Luís Fernando. Reforma do estado, prestação de serviços públicos, 

contribuições especiais e federalismo. Revista do instituto de pesquisas e estudos, Bauru, v. 40, n. 45, p. 187-

188, jan./jun. 2006).  



127 

 

 

dimensionamento legal adequado. Depois, com o advento da Emenda Constitucional 33/01, 

que adaptou o sistema às exigências do Estado Democrático de Direito, a Cide do petróleo 

ganhou estatura constitucional (art. 177, § 4º, CF), tendo a mesma sido instituída pela Lei 

10.336, de 19.12.2000.
331

  

Como comentário conclusivo, o entendimento de Ricardo Lobo Tôrres: 

 
 o redirecionamento das contribuições às vezes exige mudança constitucional, como 

está a acontecer com a CIDE do petróleo. Mas não traz problemas jurídicos graves 

com relação aos aspectos temporais, ao contrário do que ocorreu com as 

modificações introduzidas nas contribuições de seguridade, em decorrência do 

declínio da intervenção estatal na área social, que trouxe a necessidade de proibição 

de retrocesso em nome dos direitos adquiridos.
332

 

 

Depois de verificadas as espécies constitucionais de contribuições interventivas, 

encontramo-nos aptos ao exame das atuais contribuições interventivas e análise da 

compatibilidade dessas exações com o modelo normativo previsto na Constituição, em torno 

da qual gravita nosso trabalho e que será objeto de estudo mais acurado no capítulo seguinte. 
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 Vide, nesse sentido: TÔRRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito cosntitucional financeiro e tributário - vol. 

IV - os tributos na constituição, p. 620.  
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 TÔRRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito cosntitucional financeiro e tributário - vol. IV - os tributos na 

constituição, p. 621.  
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5 VERIFICAÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE ALGUMAS 

CONTRIBUIÇÕES INTERVENTIVAS JÁ INSTITUÍDAS COM A 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Nesta fase do estudo, parafraseando Tércio Sampaio Ferraz Júnior e Hamilton Dias de 

Souza,333 é importante não perder de vista, antes de analisar a constitucionalidade das 

contribuições instituídas, a análise histórica do contencioso tributário brasileiro. Isso porque o 

exercício da competência tributária e as necessidades de receita, em especial da União, têm 

provocado a desarmonia e a distorção do sistema constitucional brasileiro, atingindo a 

Federação e o núcleo que a identifica – a autonomia dos entes federados – por via de invasão de 

competência. 

Feitas essas considerações, passamos, agora, a uma breve análise a respeito de algumas 

contribuições de intervenção no domínio econômico, como é o caso do Condecine e da Cide 

sobre royalties Fust, Funttel, “seguro-apagão” e a Cide sobre importação e comercialização de 

petróleo, gás natural e álcool combustível. 

Tal análise é feita não só no que concerne às contribuições interventivas instituídas 

anteriormente à Constituição Federal de 1988 – e que, como ressaltado por Ricardo Lobo 

Tôrres, refletia a mentalidade patrimonialista e paternalista e procurava induzir o 

desenvolvimento sob a proteção dos Estado, como é o caso das exações destinadas aos extintos 

Instituto do Açúcar e do Álcool, Instituto Brasileiro do Café etc. – , como também àquelas 

advindas do quadro trazido pela Constituição de 1988, criadas nos últimos tempos, como é o 

caso das exações destinadas ao Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, 

Programa de Estímulo à Interação Universidade Empresa entre outras.  

Consigna-se aqui, preliminarmente, que a ausência de lei complementar definidora de 

normas gerais, a nosso ver, torna inconstitucionais algumas das contribuições de intervenção 

hoje exigidas. Portanto, parte das exações a seguir enumeradas não transita sem ofensa ao 

disposto no art. 149, caput, da Constituição Federal, que prevê, expressamente, a necessidade de 

prévia edição de lei complementar para estabelecer as normas gerais tributárias (art. 146, III), 

especialmente no que se refere à finalidade da instituição, a forma de intervenção, de aplicação 
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 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio; SOUZA, Hamilton Dias de. Contribuições de intervenção no domínio 

econômico e a federação. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Contribuições de intervenção no domínio 

econômico. São Paulo: RT, 2002. v. 8. (Série Pesquisas Tributárias). p. 99.   
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de recursos, materialidade do fato gerador, base de cálculo, alíquota, entre outros. Entretanto, 

outras inconstitucionalidades podem ser apontadas. Vejamos. 

 

 

5.1 APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NO RAMO ENERGÉTICO: CONTRIBUIÇÃO 

PARA A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DO SETOR ELÉTRICO E PARA 

PROGRAMAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO USO FINAL 

 

A Lei nº 9.991/2000, 334 alterada pela Lei nº 10.438/2002, 335 que tem por escopo a 

realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em eficiência energética pelas 

empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas desse setor, de fato criou um tributo da 

espécie contribuição de intervenção no domínio econômico.336 No caso, a hipótese é de 

intervenção indireta, determinando-se a prática de comportamento compulsório (intervenção-

coação), visando-se, desse modo, o desenvolvimento de determinado setor.  

No entanto, a contribuição em tela não se legitima por ter parte de seus recursos 

destinados a Aneel, a agência de pretendidas funções regulatórias, cuja instituição não encontra 

amparo na Constituição Federal. 

Para Fátima Fernandes de Souza e Cláudia Fonseca Morato Pavan,337 a Aneel, tal como 

se dá com a Ancine, não se restringe a executar as metas definidas pelo Governo Federal com 

vistas a sanar distorções que o setor apresente; ela age como verdadeira agência regulatória, 

tanto que o inciso I, do art. 5º, da Lei nº 9.991/2000 prevê que os recursos de que trata essa lei 

serão aplicados de acordo com regulamentos estabelecidos pela Aneel. Concluem as autoras, 
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 BRASIL. Lei nº 9.991, de 24 de julho de 2000. Dispõe sobre realização de investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento e em eficiência energética por parte das empresas concessionárias, permissionárias e autorizadas 

do setor de energia elétrica, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 25 jul. 2000.  
335

 BRASIL. Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002. Dispõe sobre a expansão da oferta de energia elétrica 

emergencial, recomposição tarifária extraordinária, cria o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia 

Elétrica (Proinfa), a Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), dispõe sobre a universalização do serviço 

público de energia elétrica, dá nova redação às Leis nº 9.427, de 26 de dezembro de 1996, nº 9.648, de 27 de maio 

de 1998, nº 3.890-A, de 25 de abril de 1961, nº 5.655, de 20 de maio de 1971, nº 5.899, de 5 de julho de 1973, nº 

9.991, de 24 de julho de 2000, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 29 abr. 2002. 
336

 Nesse sentido, Ricardo Mariz de Oliveira, para quem as exações de que cuida a Lei nº 9.991/2000 revestem-se 

da natureza de contribuições de intervenção, no domínio econômico. (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Contribuições 

de intervenção no domínio econômico – concessionárias, permissionárias e autorizadas de energia elétrica – 

“aplicação obrigatória de recursos” (Lei nº 9.991). In: GRECO, Marco Aurélio (Cord.). Contribuições de 

intervenção no domínio econômico e figuras afins. São Paulo: Dialética, 2001. p. 377-431).   
337

 SOUZA, Fátima Fernandes de; PAVAN, Cláudia Fonseca Morato. Contribuições de intervenção no domínio 

econômico. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Contribuições de intervenção no domínio econômico. 

São Paulo: RT, 2002. v. 8. (Série Pesquisas Tributárias). p. 137.   
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invocando a inconstitucionalidade das agências regulatórias (com exceção da Anatel e da ANP), 

ser ilegítima a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada à Aneel.338 

 

 

5.2 TRIBUTAÇÕES PARA OS FUNDOS ESPECIAIS DE TELECOMUNICAÇÕES 

 

As contribuições ao Fust e ao Funttel contêm vícios de inconstitucionalidade, uma vez 

que as atividades pertinentes à telecomunicação já se enquadram como interesses da União, 

situação que logicamente não permite cogitar de intervenção, além de não ter sido editada lei 

complementar prévia. 

 

 

5.2.1 Contribuição para o fundo de universalização dos serviços de telecomunicações – 

Fust 

 

A Contribuição para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações 

(Fust), criada pela Lei nº 9.998/2000, 339 destina-se a assegurar o cumprimento pelas empresas 

prestadoras de serviços de telecomunicações, nos regimes público e privado, das obrigações de 

universalização previstas pela Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.427/96). 340  

Sobre tal exação ressalta José Eduardo Soares de Melo: 

 

Estipula-se a obrigação de ser recolhido 1% (um por cento) sobre a receita operacional 

bruta decorrente de prestação de serviços de telecomunicações nos regimes público e 

privado, excluindo-se específicos tributos (ICMS, PIS e Cofins). Argumenta-se a 
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 Contrário a tal entendimento, Paulo Roberto Lyrio Pimenta assim se manifesta acerca da contribuição 

interventiva criada pela Lei nº 9.991/2000: “[...] os fundamentos constitucionais dessa ingerência do Estado na 

ordem econômica são as normas programáticas dos arts. 170, VII, e 218 da Constituição Federal. Os arts. 4º e 5º da 

Lei nº 9.991/2000 direcionam para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico parte dos 

recursos oriundos da CIDE em epígrafe e determina a aplicação de uma parte deles aos projetos desenvolvidos 

pelas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, comprovando, assim, que o legislador objetivou implementar 

finalidades previstas na Carta Magna. Confrontando-se a regra interventiva com os parâmetros fixados pela Lei 

Maior, infere-se que o legislador não os infringiu. Em outras palavras, trata-se de uma norma constitucional. No que 

se refere à norma impositiva tributária, também não se vislumbra a presença de qualquer inconstitucionalidade 

nesta, malgrado o legislador tenha se utilizado de técnica pouco apurada para gizar os respectivos critérios da regra 

matriz de incidência.” (PIMENTA, Paulo Rberto Lyrio. Contribuições de intervenção no domínio econômico, p. 

111-112).   
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 BRASIL. Lei nº 9.998, de 17 de agosto de 2000. Institui o Fundo de Universalização dos Serviços de 

Telecomunicações. Diário Oficial da União, Brasília, 18 ago. 2000. 
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 BRASIL. Lei nº 9.427/97, de 26 de dezembro de 1996. Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica - 

ANEEL, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica e dá outras providências. 

Diário Oficial da União, Brasília, 27 dez. 1996. 
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inconstitucionalidade dessa contribuição, uma vez que não se trata de intervenção no 

domínio econômico, pela circunstância de que a exploração dos serviços de 

telecomunicações já se contém no âmbito de competência da União (art. 21, XI e XII, 

a), além de não ter sido veiculado por lei complementar, necessária para fixar 

parâmetros à falta de previsão constitucional. É inviável a base de cálculo (receita 

operacional bruta), uma vez que já fora identicamente prevista para as contribuições 

à seguridade social (art. 195, I, b, na redação da Emenda 20 de 15.12.1998), além de 

violar o princípio da isonomia porque apenas as empresas do serviço de telefonia 

comutado são beneficiárias dos fundos.341 

 

Ademais, a contribuição ao Fust não se atém a uma finalidade que diga respeito ao 

segmento de que participam seus contribuintes, não estando, portanto, atendido o requisito de 

referibilidade. De fato, não pertine ao segmento de telefonia aparelhar instituições de saúde, 

estabelecimentos de ensino e bibliotecas; muito menos o fornecimento de terminais de 

computadores, como estatuído no art. 1º, VI, da Lei nº 9.998/2000, 342 razão pela qual se mostra 

inconstitucional tal exação. 

 

 

5.2.2 Contribuição ao fundo para o desenvolvimento tecnológico das telecomunicações – 

Funttel 

 

A Lei nº 10.052/2000, 343 que criou o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações (Funttel), instituiu uma contribuição interventiva, visando custear uma 

atividade de incentivo e alcançar determinados objetivos previstos pela Lei Geral das 

Telecomunicações, entre eles o de estimular o processo de inovação tecnológica, incentivar a 

capacitação de recursos humanos, fomentar a geração de empregos e promover o acesso de 

pequenas e médias empresas a recursos de capital, de modo a ampliar a competitividade da 

indústria brasileira de telecomunicações.  

Assevera José Eduardo Soares de Melo que tais “contribuições representam 0,5% (meio 

por cento) sobre a receita bruta das prestadoras de serviços de telecomunicações, nos regimes 

público e privado (excluindo-se o ICMS, vendas canceladas, descontos concedidos, PIS e 
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 MELO, José Eduardo Soares de. Contribuições de intervenção no domínio econômico. In: MARTINS, Ives 

Gandra da Silva (Coord.). Contribuições de intervenção no domínio econômico. São Paulo: RT, 2002. v. 8. (Série 

Pesquisas Tributárias). p. 263.   
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 BRASIL, Lei nº 9.998. 
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 BRASIL. Lei nº 10.052, de 28 de novembro de 2000. Institui o Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das 

Telecomunicações – Funttel, e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 29 nov. 2000. 



132 

 

 

Cofins).”344 Prossegue afirmando ser impugnável sua constitucionalidade pelo fato de incorrer 

nos mesmos vícios da Fust, uma vez que não se trata de intervenção (já que constitui atividade 

própria da União, art. 21, XI e XII, a), a base de cálculo é idêntica à das contribuições à 

seguridade (art. 195, I, b), não tendo decorrido de lei complementar.  

 

 

5.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE ESTÍMULO 

À INTERAÇÃO UNIVERSIDADE-EMPRESA 

 

A Lei nº 10.168/2000345 está ementada da seguinte maneira: “Institui cobrança de 

intervenção de domínio econômico destinada a financiar o programa de Estímulo de Interação 

Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá outras providências”, cujo objetivo é 

estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas e pesquisas científicas 

e tecnológicas cooperativas entre universidades, centros de pesquisas e o setor produtivo (art. 

1º). De fora a infeliz redação da ementa, começamos por dizer que vaga é essa disposição, a 

descaracterizar, já de início, uma verdadeira contribuição, muito embora se deva destacar a 

finalidade de estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro. 

Na análise casuística da supra referida contribuição interventiva, Lucia Valle 

Figueiredo346 chama a atenção nesse ponto, em que a lei instituidora fala em “desenvolvimento 

tecnológico”, para que se averigue na Constituição Federal qual o vetor dado no Capítulo IV, 

cujo título é “da Ciência e Tecnologia.” 347 Salienta a autora, após análise dos arts. 218 e 219 da 
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 MELO, José Eduardo Soares de. Contribuições de intervenção no domínio econômico, p. 264.   
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 BRASIL. Lei nº 10.168, de 29 de dezembro de 2000. Institui contribuição de intervenção de domínio econômico 

destinada a financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação e dá 

outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 30 dez. 2000. 
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 FIGUEIREDO, Lucia Valle. Reflexões sobre a intervenção do Estado no domínio econômico e as 

contribuições interventivas, p. 399-400.  
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 Veja-se o suprarreferido Capítulo IV da Constituição Federal, que trata da Ciência e Tecnologia, composto pelos 

arts. 218 e 219: “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a 

capacitação tecnológicas. § 1º A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista 

o bem público e o progresso das ciências. § 2º A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a 

solução dos problemas brasileiros e para o desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. § 3º O 

Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá aos que 

delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. § 4º A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam 

em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que 

pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos 

econômicos resultantes da produtividade de seu trabalho. § 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular 

parcela de sua receita orçamentária a entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.” 

“Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
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Constituição Federal, a impossibilidade de ser sujeito passivo da exação quem não utilize 

tecnologia, quer importando-a, quer exportando-a. 

O conceito essencial, aqui, é a transferência efetiva de tecnologia. Portanto, mera licença 

de uso de marca, ainda que firmada com o exterior, mas que não implique nenhuma 

transferência de tecnologia, não será alcançada pela contribuição. 

Analisando tal contribuição interventiva, André Ramos Tavares348 colaciona a 

observação de Maria Ednalva de Lima, para quem: 

 

No caso da contribuição analisada, viu-se que a hipótese de incidência haverá de ser 

um ato do Estado e sua base de cálculo deve ser uma grandeza mensuradora de tal ato. 

Pela análise da Lei 10.168/2000, não se chega a esse ato e tampouco a uma base de 

cálculo que dimensione qualquer atuação estatal. A União nada faz para que nasça a 

obrigação tributária. Pelo contrário, todos os fatos previstos pela lei são praticados 

pelo particular (contribuinte) e a base de cálculo confirma essa realidade. 

Valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a título de 

remuneração constituem renda. E renda, por determinação constitucional, é base de 

cálculo de um imposto.349 

 

Ao final, conclui o autor que, 

 

pouco importando a classificação formal da lei, sendo relevante a natureza intrínseca 

do tributo, tem-se que, no caso, está-se diante de imposto, tributo que, por 

determinação constitucional, não pode ter direcionamento especificado (art. 167, IV). 

Está, pois, nessa medida, caracterizada sua inconstitucionalidade.350 

 

 

 

 

5.4 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO INCIDENTE 

SOBRE A IMPORTAÇÃO E A COMERCIALIZAÇÃO DE PETRÓLEO E SEUS 

DERIVADOS – CIDE DOS COMBUSTÍVEIS 

 

A contribuição incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus 

derivados, gás-natural e seus derivados e álcool etílico, instituída pela Lei nº 10.336, de 19 de 

                                                                                                                                                                                     

desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos 

termos de lei federal.”  
348

 TAVARES, André Ramos. Intervenção estatal no domínio econômico por via de tributação, p. 241.  
349

 LIMA, Maria Ednalva de. A contribuição de intervenção no domínio econômico criada pela lei 10.169/2000. 

Revista dialética de direito tributário, São Paulo, v. 69, p. 119, 2001.    
350

 TAVARES, André Ramos. Intervenção estatal no domínio econômico por via da tributação, p. 241.  
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dezembro de 2001,351 é inconstitucional, quer pela ausência de definição dessa espécie tributária 

em nível de norma geral (art. 146, III, „a‟, da CF), quer por ausência de regulamentação, por lei 

complementar, das hipóteses de incidência única, como determinado no § 4º, do art. 149, da 

Constituição Federal.  

Isso porque tal contribuição, embora tenha sido instituída com fundamento no art. 149 e 

no § 4º, do art. 177, da Constituição Federal, com nítido caráter interventivo na atividade 

econômica, especificamente voltada para o setor de importação e comercialização de petróleo e 

seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, tem como fatos geradores as 

operações de importação e de comercialização no mercado interno de gasolinas e suas 

correntes, diesel e suas correntes, querosene de aviação e outros querosenes, óleos 

combustíveis, gás liquefeito de petróleo, inclusive derivado de gás natural e de nafta, e álcool 

etílico combustível, sendo seus contribuintes o produtor, o formulador e o importador. 

Portanto, o legislador ordinário ignorou a restrição constitucional ao instituir fatos 

geradores distintos para cada operação de importação e de comercialização no mercado interno, 

prescindindo da prévia definição, por lei complementar, das hipóteses em que as contribuições 

incidirão uma única vez, conforme determina o § 4º, do art. 149, da Constituição Federal. Por 

isso essa Cide é inconstitucional, não bastasse a ausência de definição dessa espécie tributária 

em nível de lei complementar como determina o caput do art. 149. 

No que concerne a essa exação, interessante anotar, em síntese, o posicionamento de 

Paulo Roberto Lyrio Pimenta: 

 

Repetindo o disposto no inciso II do enunciado constitucional retro transcrito352, o § 1º 

da Lei 10.336/2001 prescreveu o destino da arrecadação da CIDE em pauta. A exação 

foi criada para alcançar determinadas finalidades: i) pagamento de subsídios; ii) 

financiamento de projetos ambientais; iii) financiamento de programas de 

infraestrutura de transportes. Quanto ao primeiro escopo, evidencia-se que essa CIDE 

representa o próprio instrumento de intervenção (intervenção-coação), a qual visa a 

                                                           
351

 BRASIL. Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001. Institui Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus 

derivados, e álcool etílico combustível (Cide), e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 dez. 

2001. 
352

 Transcrevemos, para melhor compreensão do posicionamento do autor, o § 4º do art. 177 da Constituição 

Federal, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 33/2001: “§ 4º A lei que instituir contribuição de intervenção 

no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás 

natural e seus derivados e álcool combustível deverá atender aos seguintes requisitos: I – a alíquota da contribuição 

poderá ser: a) diferenciada por produto ou uso; b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executivo, não se lhe 

aplicando o disposto no art. 150, III, b; II – os recursos arrecadados serão destinados: a) ao pagamento de subsídios 

a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados e derivados de petróleo; b) ao 

financiamento de projetos ambientais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; c) ao financiamento de 

programas de infra-estrutura de transportes.”    
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redução dos preços dos combustíveis. No que se refere às outras finalidades, 

relacionadas a uma intervenção-incentivo, a contribuição objetiva o custeio de 

determinadas atividades, comportando um exame mais detalhado. O segundo objetivo 

perseguido pela CIDE, beneficiará a toda uma coletividade, e não apenas os 

contribuintes da exação. Ou seja, a contribuição será exigida de um determinado grupo 

econômico (produtor, formulador e importador de combustíveis) para custear projetos 

ambientais relacionados à indústria do petróleo e gás, os quais proporcionarão 

benefícios a toda uma coletividade. [...] Já o terceiro objetivo, atingirá, 

indubitavelmente, setor econômico não alcançado pela exação: o setor de transportes. 

Desse modo, neste particular, um determinado grupo estará sofrendo um ônus 

financeiro (contribuintes da CIDE) para que outro setor seja beneficiado. [...] Tais 

finalidades, prescritas pelos incisos II e III do § 1º do art. 1º da Lei 10.336/2001 

burlam os princípios da proporcionalidade e da finalidade. [...] Com base em tais 

fundamentos, infere-se, por meio da aplicação do critério da proporcionalidade, que a 

Lei n. 10.336/2001 é inconstitucional.353 

 

Cumpre ressaltar, a título informativo, que por força das alterações introduzidas pela 

Emenda Constitucional nº 42/2003, 354 a União deverá transferir aos Estados-membros 25% 355 

do produto da arrecadação da Cide dos combustíveis (art. 159, III, CF), e estes devem repassar 

aos Municípios 25% dos recursos recebidos da União em decorrência de tal exação (§ 4º do art. 

159), ficando, entretanto, a utilização dos recursos financeiros recebidos, vinculada ao 

financiamento de projetos de infraestrutura de transportes (art. 159, III, c.c. o art. 177, § 4º, II, 

„c‟), sob pena de desvio de finalidade. 

 

 

5.5 ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE 

 

Tal exação foi instituída para promover a atividade federal de apoio ao desenvolvimento 

da marinha mercante e indústria de construção e reparação naval do Brasil. Destarte, o tributo 

incide quando da entrada, no porto, de carga, calculado sobre o frete. Este é a remuneração pelo 

transporte mercante, incluídas todas as despesas relacionadas. 

Como observa José Eduardo Soares de Melo, “o adicional é encargo de estranha 

denominação e imprecisão normativa, notadamente pelo fato de ter ingressado no mundo 

jurídico sob a égide de anterior Constituição, o que implica o exame da viabilidade (ou não) de 

                                                           
353

 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de intervenção no domínio econômico, p. 120-122.  
354

 BRASIL, 2003. 
355

 A Emenda Constitucional nº 44, de 30 de junho de 2004, elevou esse percentual para 29% (BRASIL. Emenda 

Constitucional nº 44, de 30 de junho de 2004. Altera o Sistema Tributário Nacional e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, 1º jul. 2004). 
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ser recepcionado pelo novo ordenamento.”356 Contudo, é irrelevante, para fins de determinação 

da natureza jurídica do instituto, a nomenclatura que tenha eventualmente recebido da lei. 

Assim, conclui o autor que: 

 

O fato de haver sido batizada como Taxa de Marinha Mercante (TMM), Taxa de 

Renovação da Marinha Mercante (TRMM) e, atualmente, como Adicional ao Frete 

para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) não tem nenhuma força ou 

interferência na fisionomia jurídica desse „encargo‟, e muito menos no regime jurídico 

que lhe deva ser aplicado.357 

 

Embora o Supremo Tribunal Federal358 tenha considerado esse tributo compatível com a 

Constituição de 1988, tem-se que, em verdade, invade ele campo próprio dos Estados-membros, 

uma vez que a estes é que é atribuída a competência privativa para instituir o ICMS.  

 

 

 

5.6 CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DO AÇÚCAR E DO ÁLCOOL 

 

Essa contribuição, que tem fundamento nos Decretos-leis nos 308/67,359 1.712/79360 e 

1.952/82,361 é devida pelos produtores de açúcar e de álcool, para o custeio da atividade 

intervencionista da União na economia canavieira nacional.  

Existe grande controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca de sua 

constitucionalidade. A inconstitucionalidade encontrou apoio doutrinário de Souto Maior 

Borges362 e Eros Roberto Grau363. 
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 MELO, José Eduardo Soares de. Contribuições sociais no sistema tributário, p. 107.  
357

 MELO, José Eduardo Soares de. Contribuições sociais no sistema tributário, p. 108. 
358

 “Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM – I – Não constitui taxa, imposto, com 

destinação especial. É ele uma contribuição parafiscal, tendo em vista a intervenção no domínio econômico nos 

termos do art. 21, § 2º, I, c/c o art. 163 e seu § único, da Constituição (Emenda 1/69) e decorre da Lei n. 3.381/58 e 

Decretos-leis 362/68, 432 e 799/69. II – Legal, pois, a exigência desta contribuição, a qual, porque não constitui 

imposto, pode ser cobrada mesmo daqueles que gozam de imunidade a que se refere o art. 19, III, d, da carta citada, 

onde se inclui a recorrida. III – Recurso Extraordinário conhecido e provido, para cassar a segurança.” (RE nº 

75.972-SP, rel. Min. Thompson Flores).  
359

 BRASIL. Decreto-lei nº 308, de 28 de fevereiro de 1967. Dispõe sobre a receita do Instituto do Açúcar e do 

Álcool (I.A.A.) e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 28 fev. 1967. 
360

 BRASIL. Decreto-lei nº 1.712, de 14 de novembro de 1979. Dispõe sobre a arrecadação das contribuições ao 

Instituto do Açúcar e do Álcool e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 16 nov. 1979. 
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 BRASIL. Decreto-lei nº 1.952, de 15 de julho de 1982. Institui adicional às contribuições incidentes sobre 

açúcar e álcool e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 15 jul. 1982. 
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 Contribuição para o IAA. RDT 55/115-135.  
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 IAA. Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico. RDT 53/151-158.  
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Inexistia consenso no Judiciário no tocante à juridicidade da contribuição em foco. O 

TRF da 3ª Região entendeu como não recepcionados pela Constituição Federal de 1988 os 

Decretos-leis antes referidos;364 em sentido contrário decidiu o TRF da 5ª Região.365 O Superior 

Tribunal de Justiça, por sua vez, entendeu que essa contribuição não se afigura incompatível 

com o novo sistema tributário instituído pela Constituição de 1988, após esclarecer que não 

houve alteração da alíquota a partir do advento da Carta Magna vigente.366 Finalmente, o 

Supremo Tribunal Federal367 já considerou o tributo como constitucional, afastando a ofensa ao 

art. 149, que exige a lei complementar, bem como ao art. 34, § 5º, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias de 1988. 

Contudo, a referida contribuição já era incompatível com a Constituição de 1967368 e a 

Emenda Constitucional nº 1/69.369 Isso porque não se admitia que um órgão do executivo 

pudesse estabelecer as alíquotas da contribuição. Ademais, atualmente, nem mesmo o executivo 

pode receber a faculdade de alterar as respectivas alíquotas. 

 

 

5.7 CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ 

 

Trata-se de contribuição instituída para promover o financiamento, modernização, 

incentivo à produtividade da cafeicultura, da indústria do café e da exportação, bem como o 

desenvolvimento de pesquisas em geral relacionadas à referida indústria. 

É também inconstitucional a contribuição ao Instituto Brasileiro do Café (IBC), 

instituída originariamente pela Instrução nº 205/61 da antiga Superintendência da Moeda e do 

Crédito, restabelecida pelo Decreto-lei nº 2.295/86.370 Era devida por exportadores de café, em 
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 Ap. Civ. nº 203.725-SP, Rel. Juíza Lúcia Figueiredo, DJU de 17.10.95, p. 71.013.  
365

 Ap. Civ. nº 8.078-PE, Rel. Juiz José Maria Lucena, JSTF e TRF-53/587.  
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 Resp. nº 23.750-0-Al, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU de 5.9.94, p. 23.037.  
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  Veja-se o entendimento do STF: “Constitucional. Tributário. Contribuição devida ao Instituto do Açúcar e do 

Álcool – IAA. A CF/88 recepcionou o Decreto-lei n. 308/67, com as alterações dos Decretos-leis ns. 1.712/79 e 

1.952/82. Ficou afastada a ofensa ao art. 149 da CF/88, que exige lei complementar para a instituição de 

contribuições de intervenção no domínio econômico. A contribuição para o IAA é compatível com o sistema 

tributário nacional. Não vulnera o art. 34, § 5º, do ADCT/88. É incompatível com a CF/88 a possibilidade da 

alíquota variar ou ser fixada por autoridade administrativa. Recurso não conhecido.” (RE nº 214.206-9-AL, Pleno, 

Rel. para o Acórdão Min. Nelson Jobim, j. 15.10.97, DJU 1 19.5.98, p. 16).  
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 BRASIL. Constituição (1967). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Congresso Nacional, 

1967. 
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 BRASIL. Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969. Emenda à Constituição da República 

Federativa do Brasil de 24 de janeiro de 1967. Diário Oficial da União, Brasília, 20 out. 1969. 
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 BRASIL. Decreto-lei nº 2.295, de 21 de novembro de 1986. Isenta do imposto de exportação as vendas de café 

para o exterior e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 24 nov. 1986.  
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valor fixado em dólar, relativamente a cada saca de 60 kg. Essa contribuição, como lembra 

Kiyoshi Harada,371 ficou conhecida como confisco cambial, por representar retenção da parcela 

do valor das cambiais, obtido pela venda do café no exterior. Ela não foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, tendo em vista a delegação contida no Decreto-lei nº 2.295/86, 

facultando ao Chefe do Executivo a alteração de sua alíquota, o que caracteriza flagrante e 

direta violação ao princípio do Estado de Direito e da legalidade tributária (art. 150, I, CF). 

Além do mais, aplica-se o art. 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Não se 

admite, atualmente, a delegação prevista pelas regras citadas, já tendo, nesse sentido, se 

manifestado o Supremo Tribunal Federal.372 

 

 

5.8 CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA 

CINEMATOGRÁFICA NACIONAL – CONDECINE 

 

O art. 215 da Constituição Federal estabelece que “o Estado garantirá a todos o pleno 

exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais.” Para cumprir a norma programática supra 

referida, a União, por meio da Medida Provisória nº 2.228-1, de 06 de setembro de 2001,373 

alterada pela Lei nº 10.454, de 13 de maio de 1992, criou a Contribuição para o 

Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), tendo como fato gerador 

a veiculação, produção, o licenciamento e a distribuição de obras cinematográficas e 

videofonográficas com fins comerciais; o pagamento, o crédito, o emprego, a remessa ou a 

entrega, aos produtores, distribuidores ou intermediários no exterior, de importâncias relativas a 

rendimento decorrente da exploração de obras cinematográficas e videográficas ou por sua 

aquisição ou importação a preço fixo (art. 32). A lei sob referência, criou uma agência 

reguladora (art. 5º), Agência Nacional de Cinema (Ancine), a qual compete fomentar, regular e 

fiscalizar o setor econômico cinematográfico 
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 HARADA, Kiyoshi. Direito financeiro e tributário. 15. ed. São Paulo: Atlas, 2006. p. 339.  
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 Veja-se o entendimento do STF: Recurso Extraordinário nº 198.554-2, rel. Min. Carlos Velloso, j. 18.09.1997. 

“Constitucional. Contribuição. IBC. Café. Exportação. Cota de contribuição ao Instituto Brasileiro de Café – IBC – 
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anterioridade (art. 150, III, b). No caso, interessa afirmar que a delegação inscrita no art. 4º do DL 2.295/86 não é 

admitida pela CF/88, art. 150, I, ex vi do disposto nos arts. 25, I e 34, § 5º, do ADCT/88. RE não conhecido.”  
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 Essa Medida Provisória teve a sua vigência prorrogada por tempo indeterminado pela Emenda Constitucional nº 

32/2001.  
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Como se vê, 

 

para implementar uma finalidade posta na Constituição Federal (incentivar as 

manifestações culturais), a União interviu em determinado setor da atividade 

econômica (indústria cinematográfica), para fomentar o seu desenvolvimento. A 

hipótese, portanto, nessa situação, é de intervenção indireta, por meio da técnica do 

incentivo.374 

 

O primeiro vício de inconstitucionalidade da contribuição em estudo é de natureza 

formal. Sem embargo de opiniões contrárias, entendemos incabível a adoção de Medida 

Provisória para instituir contribuição de intervenção no domínio econômico destinada a 

implementar a política de desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. É que, nessa 

hipótese, estão ausentes os requisitos autorizativos375 para a adoção desse instrumento 

normativo, arrolados no art. 62, caput, da Constituição Federal. 

No entanto, outros vícios de inconstitucionalidade podem ser detectados: (i) a Ancine foi 

criada como agência regulatória376 – e não meramente executiva – sem respaldo na 

Constituição; (ii) a agência em questão não se restringe a executar as metas definidas pelo Poder 

Executivo, adentrando em questões que não lhe competem, em exercício irregular de atividade 

regulatória, reservada, pela Constituição, exclusivamente ao setor de telecomunicações (Anatel) 

e de petróleo (ANP). Assim, a destinação da Condecine encontra-se viciada, o que contamina a 

exigência;377 e (iii) a destinação do produto da arrecadação é para atender a diversas finalidades 

(custeio das atividades da Ancine, financiamento de atividades de fomento ao cinema e ao 
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 PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de intervenção no domínio econômico, p. 118.  
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 De fato, não há urgência nem relevância necessárias à edição de Medida Provisória. Esse é o entendimento de 

SOUZA, Fátima Fernandes R. de Souza; PAVAN, Cláudia Fonseca Morato. Contribuições de intervenção no 

domínio econômico, p. 129.  
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 Essa conclusão é extraída do art. 7º da Medida Provisória nº 2.228-1, segundo o qual compete à Ancine: 

“regular, na forma da lei, as atividades de fomento e proteção à indústria cinematográfica e videofonográfica 

nacional” e, ainda, “estabelecer critérios para a aplicação de recursos de fomento e financiamento à indústria 

cinematográfica e videofonográfica nacional.”  
377

 Também, aqui não se pode deixar de registrar o entendimento de Paulo Roberto Lyrio Pimenta, para quem a 

Condecine é constitucional: “Confrontando-se os parâmetros constitucionais com o perfil da exação desenhada pelo 

documento normativo supracitado, evidencia-se que é constitucional a CIDE objeto de análise. Com efeito, trata-se 

de uma contribuição destinada ao custeio de uma atividade interventiva de incentivo a determinado setor 

econômico (indústria cinematográfica e videofonográfica), o qual auferirá as vantagens decorrentes da intervenção 

estatal. Os sujeitos alcançados com a atuação do Estado foram escolhidos como contribuintes, aos quais será 

destinado o produto da arrecadação do tributo. Estão preenchidos, portanto, os critérios da finalidade, razoabilidade, 

proporcionalidade (aspectos necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito), núcleo essencial do 

direito e o destino da arrecadação” (PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Contribuições de intervenção no domínio 

econômico, p. 119).  



140 

 

 

audiovisual desenvolvidas pelo ministério da Cultura, transferência ao Programa de Apoio ao 

Desenvolvimento do Cinema Nacional – Prodecine).378  

André Ramos Tavares adverte que  

 

as agências reguladoras não podem ser „remuneradas‟ por contribuições de 

intervenção no domínio econômico. Não se passa de outra forma com a Agência 

Nacional do Cinema – Ancine (entre as suas funções, encontra-se a de regulação e 

fiscalização da indústria cinematográfica e videofonográfica – art. 5º da Medida 

Provisória). Assim, é inconstitucional a instituição da Condecine para o custeio desta 

agência. 379 

 

Ademais, as contribuições interventivas são tributos destinados a atender a uma 

finalidade específica em razão de um benefício especial, assegurado a um determinado grupo 

econômico. No caso da Condecine, se sua finalidade é estimular a indústria nacional 

(representada por seus produtores), a contribuição não poderia ser exigida de outro grupo 

(distribuidores estrangeiros), o que a torna inconstitucional, haja vista que tal exação é exigida 

de grupo desvinculado do benefício gerado com a intervenção e que não é beneficiado com a 

atuação do Estado. 

Adequado para o desenvolvimento da indústria cinematográfica seria a concessão de 

benefícios e/ou estímulos fiscais, mas não a instituição de contribuição de intervenção no 

domínio econômico, sob pena de tornar-se determinante o planejamento apenas indicativo para 

o setor privado.  

 

 

5.9 ENCARGO DE CAPACIDADE EMERGENCIAL 

 

O Encargo de Capacidade Emergencial, “adicional tarifário” criado pela Medida 

Provisória nº 14, convertida na Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002,380 tem natureza de 

tributo,381 e não de preço público. É exigido de todas as classes de consumidores finais 
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 SOUZA, Fátima Fernandes R. de Souza; PAVAN, Cláudia Fonseca Morato. Contribuições de intervenção no 

domínio econômico, p. 130.  
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 TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. 2. ed. São Paulo: Médodo, 2006, p. 357-358.  
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 O Encargo de Capacidade Emergencial, também conhecido como “seguro-apagão”, tem natureza tributária, 

assim, enquadra-se no conceito jurídico-positivo de tributo (art. 3º, do CTN). Com efeito, trata-se de uma prestação 

a ser paga em dinheiro, criada por meio de lei, exigida compulsoriamente dos consumidores nas contas de energia 

elétrica, tendo como pressuposto um fato lícito (usufruir o serviço de energia elétrica) e sendo cobrada por meio de 

atividade administrativa vinculada.  
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atendidos pelo Sistema Elétrico Nacional Interligado, proporcionalmente ao consumo individual 

verificado, destinado a financiar os custos de natureza operacional, tributária e administrativa, 

relativos à aquisição de energia elétrica e à contratação de capacidade de geração ou potência 

pela Comercializadora Brasileira de Energia Elétrica Emergencial (CBEE), empresa pública 

criada pela Medida Provisória nº 2.209, de 29 de agosto de 2001. 

Trata-se de uma contribuição de intervenção no domínio econômico inconstitucional por 

dois motivos: (i) os contribuintes previstos pela lei instituidora da exação são todos os 

consumidores, e não apenas os sujeitos integrantes do setor submetido à intervenção 

(concessionárias do serviço público de fornecimento de energia elétrica), em violação aos 

princípios da finalidade e da proporcionalidade;382 (ii) o critério quantitativo da norma 

impositiva tributária foi traçado por Resolução da Aneel, burlando-se o princípio da legalidade, 

insculpido no art. 150, I, da Constituição Federal. 

Paulo Roberto Lyrio Pimenta, analisando tal legislação, conclui enfaticamente que: 

 

[...] a contribuição interventiva é setorial, alcançando apenas os sujeitos relacionados à 

intervenção estatal. Na hipótese sob análise, a exação é devida por todos os 

consumidores, e não apenas pelos sujeitos integrantes do grupo alcançado pela 

atividade interventiva. Há, por tal razão, inconstitucionalidade material no Encargo de 

Capacidade Emergencial, também conhecido pela denominação de „seguro-apagão‟, 

por infringência aos princípios da finalidade e proporcionalidade (aspecto-adequação). 

Outra inconstitucionalidade presente na Lei 10.438/02 é a ausência de determinação de 

todos os elementos necessários à quantificação do tributo. Inclusive, as alíquotas são 

fixadas por meio de resolução da Aneel. Indubitavelmente, burla-se em tal situação o 

princípio da legalidade. Do exposto infere-se a existência de inconstitucionalidades 

material e formal no veículo introdutor da norma instituidora da exação em pauta.383 
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 Nesse sentido posiciona-se Marcos Rogério Lyrio Pimenta: “Por tratar-se de contribuição de intervenção no 
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fornecimento de energia elétrica.” (PIMENTA, Marcos Rogério Lyrio. O seguro-apagão e suas 

inconstitucionalidades. Revista dialética de direito tributário, São Paulo, n. 84, p. 8, set. 2002).   
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

A ordem econômica é parte integrante da ordem jurídica constitucional (mundo do dever 

ser) e compõe-se de princípios estruturantes, que preordenam o desenho constitucional daquela 

(mundo do ser). 

Esses princípios estruturantes estão ligados à apropriação privada dos meios de 

produção e à livre iniciativa, que se consubstanciam à ordem capitalista, que, na conformação 

brasileira, tem sido matizada por variados graus de intervencionismo estatal. Ainda, tais 

princípios serviriam para sistematizar a esfera das atividades criadoras e lucrativas, com vistas à 

redução das desigualdades sociais, e consignariam, em última análise, um complexo de 

providências constitucionais efetivadoras da “justiça social”.
384

 

Por sua vez, a Constituição econômica integra a Constituição política e, como parte 

integrante desta, presta-se a dar forma e interpretar um determinado sistema econômico, bem 

como a instituir determinada forma de organização e funcionamento da economia. 

A característica essencial das Constituições econômicas do século XX é o seu caráter 

diretivo ou dirigente, estando sua importância, segundo Vital Moreira, na possibilidade que abre 

de analisar a totalidade da formação social, com suas contradições e conflitos. Além disso, torna 

mais clara a ligação da Constituição com a política e as estruturas sociais e econômicas. 

A grande prova da democracia política, que também constituirá o grande desafio da 

Constituição econômica, será conceber e executar políticas públicas que gerem 

desenvolvimento e, em consequência, reduzam a desigualdade, que nos separa, e a violência, 

que nos amedronta. 

Nesse contexto, a tributação é o principal meio de que dispõe o Estado para auferir os 

recursos indispensáveis ao cumprimento de seus objetivos fundamentais. Para tanto, é 

indispensável que as relações entre a Constituição econômica e a tributária possibilitem uma 

síntese entre Estado de direito e Estado social, o que pressupõe a definição de limites, dentro 
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deixam de ser apenas uma imposição ética, passando a consubstanciar existência de qualquer política econômica 

capitalista.” (Ibid., p. 204).  
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dos quais se possa desenvolver a arrecadação fiscal – com vistas ao atendimento dos interesses 

sociais –, para não anular o interesse financeiro dos empreendedores do processo produtivo.385 

No plano humano, impõe-se a melhor distribuição dos bens nacionais, que têm sido 

espoliados por uns e concentrados por outros, em concerto com uma administração ruinosa dos 

tributos lançados incessantemente, de forma desproporcional e cruelmente regressiva, sobre a 

população, que não recebe do Estado – que instituiu esses tributos para protegê-la – os mínimos 

serviços essenciais, em qualidade compatível com a carga tributária. 

Já no plano estatal, é de rigor que se redefinam as responsabilidades dos entes federados 

e se redimensionem os respectivos recursos, a fim de que, com autonomia, compatibilizada com 

a solidariedade que preside o inter-relacionamento de pessoas políticas unidas em torno da 

administração descentralizada dos interesses públicos, possa-se conduzir a nação a um destino 

de paz, felicidade e harmonia. 

Todavia, estamos convencidos de que, sem o respeito ao princípio jurídico da 

supremacia da Constituição, nada de consequente será feito, pois faltará sempre o norte, a 

diretriz, que só o espírito constitucional pode legitimar. 

Em face do exposto, sentimo-nos confortáveis para sumular as seguintes conclusões: 

a) dada a rigidez do nosso atual Sistema Constitucional Tributário, não pode o legislador 

ordinário inovar a ordem jurídica sem cumprir, fielmente, os comandos constitucionais; 

b) a extrafiscalidade, vale dizer, a utilização da tributação com fins extrafiscais, é mais 

um dos instrumentos de que se vale o Estado para a consecução de seus objetivos (e 

fundamentos) constitucionalmente traçados (arts. 1º e 3º, CF); 

c) o exercício da competência impositiva com objetivos extrafiscais não foge ao alcance 

dos objetivos e valores constitucionalmente consagrados, uma vez que é fenômeno que ocorre 

dentro dos parâmetros constitucionais e não fora deles. Assim, toda e qualquer tributação com 

motivos extrafiscais – inclusive a concessão de incentivos fiscais – deve, necessariamente, ter 

supedâneo nos valores e princípios constitucionais; 

d) é pressuposto constitucional para essa atuação ordinária do Estado na economia, vale 

dizer, a concessão, mediante lei, de incentivos fiscais, para a busca do desenvolvimento 

econômico, a observância do princípio da isonomia (art. 5º, caput, e 150, II, CF) e, também, dos 
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princípios gerais da atividade econômica, entre eles, o da livre iniciativa (art. 1º, IV, e 170, 

caput, ambos da CF) e da livre concorrência (art. 170, IV, CF);  

e) o princípio da isonomia – que se entrelaça com o princípio da capacidade contributiva 

(art. 145, § 1º, CF) – constitui o fundamento e a finalidade de toda atividade impositiva do 

Estado, que não representa o mero exercício de um poder normativo reconhecido 

constitucionalmente, sem quaisquer outros vínculos axiológicos. Nesse sentido, a competência 

tributária existe como mais um instrumento de busca de uma sociedade livre, justa e solidária; 

f) a União tem competência constitucional para instituir as contribuições de intervenção 

no domínio econômico, no interesse e em benefício das categorias econômicas, como 

instrumento de atuação nas respectivas áreas, desde que respeitados os princípios 

constitucionais; 

g) é pressuposto constitucional para a criação das contribuições de intervenção no 

domínio econômico, além da finalidade pela qual autoriza sua instituição (especificando, assim, 

a destinação do produto da sua arrecadação), a observância aos princípios gerais da atividade 

econômica, elencados nos arts. 170 a 181 da Constituição Federal. São esses princípios que 

traçam o perfil da intervenção estatal no domínio econômico; 

h) essa atuação ordinária do Estado na economia não pode implicar atentado ao 

princípio da livre iniciativa (art. 1º, VI, da CF), que pressupõe a prevalência da propriedade 

privada, na qual se assenta a liberdade de empresa, de contratação e de lucro, sem prejuízo da 

função social da propriedade, elemento estrutural da própria propriedade (art. 170, II e III, da 

CF). Por isso, essa contribuição ordinatória só pode ser instituída em caráter excepcional, 

quando e enquanto persistir a desorganização de determinado seguimento da economia, 

acarretando o desequilíbrio de mercado;  

i) a contribuição de intervenção no domínio econômico é instrumento legal para gerar 

recursos destinados a cobrir despesas incorridas, ou a serem incorridas, pelo Estado, em virtude 

de sua ingerência na economia (essa é a razão de sua instituição); 

j) tais contribuições interventivas, previstas no art. 149 da Constituição Federal, são 

tributos, porque se enquadram no conceito jurídico-positivo prescrito no art. 3º do Código 

Tributário Nacional, que é o critério existente no sistema jurídico para identificar a natureza 

jurídica de uma determinada exação; 
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k) por essa razão – terem manifesta natureza tributária –, deve-se observar o seu peculiar 

regime jurídico, demandando a edição de lei complementar dispondo sobre normas gerais (art. 

146, III), obediência aos princípios da legalidade (art. 150, I), da irretroatividade (art. 150, III, 

„a‟) e da anterioridade (art. 150, III, „b‟), vedação de efeito confiscatório (art. 150, IV) e 

uniformidade de tributação (art. 150, V); 

l) daí a necessidade de que, além da norma de tributação (que veicula a contribuição de 

intervenção no domínio econômico), seja editada outra norma jurídica, que prescreva ao Estado 

o dever de destinar o produto da arrecadação desse tributo ao custeio dessa atividade, 

concernente à sua intervenção na economia, para a implementação e a efetivação de gastos e/ou 

investimentos a setores específicos do mercado, tudo em estrita observância às normas gerais 

baixadas por meio de lei complementar (art. 146, III, CF); 

m) o Estado só poderá utilizar-se das contribuições interventivas, atuando indiretamente 

sobre o domínio econômico, por meio de normas tributárias indutoras, na modalidade incentivo 

e desde que respeitados os limites antes indicados; 

n) as contribuições de intervenção no domínio econômico atualmente exigidas, em sua 

grande maioria, não atenderam aos requisitos constitucionais para a sua exigibilidade; 

o) além disso, parte das supostas Cides incide sobre setor da economia que não 

comporta intervenção, mas, sim, fiscalização permanente, como é o caso de empresas 

concessionárias, permissionárias ou autorizadas da União; e 

p) finalmente, muitas delas têm finalidade arrecadatória e incidem sobre fatos 

inteiramente desvinculados da intervenção supostamente buscada, a exemplo da contribuição 

incidente sobre combustíveis, entre outras. 
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