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RESUMO 

 

A presente dissertação tem por objetivo aprofundar o entendimento sobre os 

incentivos fiscais estaduais e a inadequação de seu manejo como instrumento de 

concretização dos objetivos constitucionais tendo em vista as características do 

federalismo brasileiro. Busca-se identificar as particularidades que forjaram um 

modelo com distorções no equilíbrio federativo que permitiram (e mesmo motivaram) 

a instalação e fortalecimento da guerra fiscal, com apontamento das críticas - sob 

diversas vertentes – que refutam a concepção teórica de que os incentivos fiscais de 

ICMS consistem em mecanismos inegavelmente úteis para a promoção do 

desenvolvimento nacional e diminuição das desigualdades regionais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: federalismo fiscal; incentivos fiscais; guerra fiscal; federalismo 

cooperativo; ICMS; desenvolvimento nacional; desigualdades regionais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This Master’s thesis has the scope to deepen the knowledge on state tax incentives 

regarding ICMS and its misuse as an instrument to accomplish the constitutional 

objectives considering the Brazilian federalism characteristics. It aims to identify the 

peculiarities that forged a distorted model in the federative balance that allowed (and 

even reinforced) the birth and encouragement of what is known as “tax harmful 

competition”; pointing out the various critiques that refute the theoretical notion that 

ICMS tax incentives represent unquestionably useful instruments in order to foster 

economic / social development and reduce the regional inequality that subsists in 

Brazil. 

 

KEY WORDS: fiscal federalism; tax incentives; tax harmful competition; cooperative 

federalism; ICMS; national development; regional inequality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 7 

1. O Estado Social e sua relação com as normas tributárias indutoras..................... 13 

1.1. Antecedentes históricos da transição do Estado Liberal para o Estado Social. ...........13 

1.2. Nova concepção dos fundamentos da organização econômica e do exercício da 

economia no Estado Social: o Direito Constitucional Econômico..........................................26 

1.3. O Estado Social brasileiro. .................................................................................................31 

1.3.1. A Constituição Federal de 1988 e suas Ordens Econômica e Social. ....................31 

1.3.2. A intervenção sobre o domínio econômico no ordenamento jurídico brasileiro.....37 

1.3.3. O desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais como 

objetivos fundamentais a serem alcançados. ......................................................................41 

1.4. A Extrafiscalidade e potencialidade das normas tributárias indutoras para atingir os 

objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988......................................48 

2. Particularidades do federalismo brasileiro e do uso das normas tributárias 

indutoras.................................................................................................................... 52 

2.1. Conceito e formação do Estado Federal: o federalismo político e sua relação com o 

federalismo fiscal. .......................................................................................................................52 

2.2. O federalismo brasileiro: evolução, peculiaridades, distorções e sua relação com as 

normas tributárias indutoras. .....................................................................................................66 

2.2.1. Carta Imperial de 1824. ...............................................................................................66 

2.2.2. Constituição de 1891. ..................................................................................................68 

2.2.3. Constituição de 1934. ..................................................................................................73 

2.2.4. Carta Política de 1937. ................................................................................................77 

2.2.5. Constituição de 1946. ..................................................................................................79 

2.2.6. Carta política de 1967 e EC n° 1/69...........................................................................87 

2.2.7. Constituição de 1988. ..................................................................................................94 

3. Incentivos fiscais de ICMS, Guerra Fiscal e o equilíbrio federativo. .................... 106 

3.1. Os incentivos fiscais de ICMS: conceito, natureza e regime jurídico. ..........................106 

3.1.1. Incentivos fiscais como instrumento da extrafiscalidade. ......................................106 

3.1.2. Os aspectos essenciais do ICMS. ............................................................................109 

3.1.3. O regime jurídico dos incentivos fiscais estaduais: a LC n° 24/75 e a questão dos 

convênios. .............................................................................................................................117 

3.1.4. Os incentivos fiscais de ICMS: o conceito ampliado. .............................................121 

3.2. A Guerra Fiscal e a posição do STF ...............................................................................129 

3.2.1. Aspectos fundamentais da Guerra Fiscal ................................................................129 



3.2.2. A Jurisprudência do STF e a modulação dos efeitos da sentença nas Ações 

Diretas de Inconstitucionalidade. ........................................................................................132 

3.3. As saídas vislumbradas para solucionar a guerra fiscal. ..............................................142 

4. A inadequação dos incentivos fiscais unilaterais de ICMS para cumprimento dos 

objetivos constitucionais em face do federalismo brasileiro. ................................... 151 

4.1. Abordagem teórica. ..........................................................................................................151 

4.2. Abordagem empírica. .......................................................................................................158 

4.3. A necessidade de substituir o federalismo competitivo pelo federalismo cooperativo.

 ...................................................................................................................................................166 

CONCLUSÕES ....................................................................................................... 171 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................ 175 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

INTRODUÇÃO 

 

Em um Estado Federal é crucial compatibilizar os limitados recursos 

disponíveis com múltiplas e diferenciadas necessidades em termos de 

desenvolvimento e de redução das desigualdades regionais, garantindo que os 

entes federativos disponham de meios e instrumentos para fazer frente às suas 

responsabilidades constitucionalmente definidas. Além disso, é fundamental 

harmonizar a centralização necessária para coordenar as atividades dos entes 

federativos com a manutenção da autonomia de seus membros.  

Mas no que exatamente consistiria a promoção do desenvolvimento e da 

redução das desigualdades regionais em um Estado Federal, mais especificamente 

em um país como o Brasil, em que o federalismo político e o federalismo fiscal foram 

forjados de forma bastante peculiar, com reflexo direto nos projetos de 

desenvolvimento planejados e/ou implementados e no próprio surgimento e uso dos 

incentivos fiscais? E quais seriam os instrumentos adequados para sua consistente 

consecução? É possível defender que incentivos fiscais estaduais continuem sendo 

utilizados da forma como têm sido, sob o pretexto de que, na falta de um projeto de 

desenvolvimento, representem mecanismos aptos para concretizar os objetivos 

constitucionais fundamentais? 

A presente dissertação tem por objetivo aprofundar a análise sobre essa 

temática tão complexa e intrincada, a qual é composta por diversas facetas que se 

interrelacionam de forma quase umbilical e que extravasam o campo jurídico do 

saber, tocando questões federativas, políticas, econômicas, sociais. 

O interesse no tema decorre do fato de se tratar de assunto complexo, fruto 

de inúmeras variáveis (inclusive históricas), que se relaciona de forma decisiva com 

a dificuldade em se implementar a necessária reforma tributária no Brasil. O tema da 

“guerra fiscal”, que será aprofundado no trabalho, na medida em que envolve 

fortemente aspectos de cunho político, econômico e social, além de muitos 

interesses nem sempre compatíveis, não foi solucionado, vide o insucesso / não-

conclusão dos projetos de lei que visavam ao restabelecimento do equilíbrio 
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federativo, envolvendo mudanças nas regras do ICMS, o fim da guerra fiscal e a 

manutenção ou não da política de concessão de incentivos estaduais. 

Até que ponto a necessária autonomia dos Estados justifica o manejo 

indiscriminado dos incentivos fiscais, quais são os reais resultados empíricos 

decorrentes de sua utilização nas últimas décadas, como explicar a persistência das 

desigualdades regionais, que só esgarçaram ainda mais o já debilitado tecido 

federativo? Todas essas são perguntas que o trabalho pretende desvendar. 

Para cuidar de todos esses aspectos relacionados aos incentivos fiscais 

estaduais em face do federalismo brasileiro, a dissertação foi dividida em quatro 

capítulos. 

Os incentivos fiscais, como espécies de normas tributárias indutoras, devem 

ser entendidos como potenciais instrumentos de intervenção do Estado sobre o 

domínio econômico, tema que se liga ao modelo de Estado e o projeto político de 

desenvolvimento definidos constitucionalmente.  Daí o interesse em apontar os 

antecedentes históricos da transição do Estado Liberal para o Estado Social, como 

essa mudança se refletiu na Constituição Federal de 1988 (CF/88), e de que forma 

estes instrumentos se relacionam com a concretização dos objetivos fundamentais e 

princípios da ordem econômica. Nisso consiste o primeiro capítulo da dissertação.  

A drástica limitação das ações do Estado sobre a área própria aos 

particulares, materializada nos postulados de abstenção dos governantes frente às 

liberdades e prerrogativas individuais, foi revista em todas as esferas (inclusive na 

econômica, até então marcada pelo liberalismo econômico). Por meio do 

intervencionismo estatal e da atenção aos direitos sociais, na busca da realização da 

justiça social, da igualdade material e dos objetivos definidos constitucionalmente, o 

Estado passa a ter papel ativo. A ideologia projeta-se no direito: a parcela 

econômica da Constituição (a “Constituição Econômica”) passa a ser compreendida 

como um instrumento de efetivação da Constituição total, legitimadora do uso das 

normas tributárias indutoras, uma das formas possíveis de intervenção do Estado 

sobre o domínio econômico para atingir os objetivos fundamentais estabelecidos na 

Constituição.  
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Referidos princípios e lógica foram materializados na CF/88, que 

estabeleceu um modelo de Estado Social em sentido amplo (como Estado 

intervencionista / desenvolvimentista, que se vale dos instrumentos normativos 

existentes para transformar a realidade). As Ordens Econômica e Social passam a 

buscar a realização da justiça social, a promoção do desenvolvimento nacional e a 

redução das desigualdades, refletidos no artigo 3° da CF/88, consistindo os 

incentivos fiscais em uma das iniciativas possíveis para concretizá-lo. 

Entretanto, essa análise não pode se dar de forma descontextualizada.  

O Brasil é uma República Federativa. Como Federação, sua evolução é 

marcada pela dialética de sua dimensão histórica, com particularidades específicas 

que forjaram um modelo com distorções e que motivaram (ou permitiram) que a 

guerra fiscal se instalasse e fortalecesse. Tem-se, assim, o mote do segundo 

capítulo da dissertação.  

Com base na análise de todas as Constituições e Cartas Políticas do Brasil 

demonstrar-se-á como o federalismo fiscal e seus modelos de atribuição de 

competência tributária e de discriminação de rendas estão diretamente relacionados 

com o federalismo político a que historicamente serviram. Além disso, será possível 

compreender como as peculiaridades do movimento pendular entre momentos de 

centralização e descentralização do poder refletiram-se de forma direta nos projetos 

de desenvolvimento planejados e/ou implementados no país, nos desequilíbrios e 

distorções do equilíbrio federativo, no desenho do tributo de competência estadual e, 

por fim, no surgimento e uso dos incentivos fiscais estaduais.  

Essa análise histórica permitirá também que se constate como o federalismo 

se relaciona com as normas tributárias indutoras e quais foram as abordagens do 

Estado para reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento 

nacional.  

É fundamental compreender que a partir do momento em que o desequilíbrio 

federativo se instaurou no pós-CF/88 e encontrou terreno fértil no âmbito do ICMS (o 

imposto estadual sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação), a questão da autonomia - ligada à autonomia financeira e ao 
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exercício da competência tributária - aliada ao cenário histórico-institucional 

caracterizado por (i) sérias crises financeira e fiscal, (ii) baixo crescimento 

econômico, (iii) desprestígio e  omissão das políticas e instituições de 

desenvolvimento nacional e regional (que deveriam ser coordenados e conduzidos 

pelo Estado), passaram a ser o mote para a disseminação da guerra fiscal. 

As disputas entre os entes federativos foram acirradas na busca pela 

atração dos investimentos para seus territórios, sendo os incentivos fiscais de ICMS 

seu principal instrumento, ainda que em desacordo com o mecanismo previsto pela 

CF/88 e Lei Complementar (LC) n° 24/75.  

E, apesar de o conflito entre os entes integrante de uma Federação ser 

inerente à própria ideia de Estado Federal, a partir do momento em que os conflitos 

passam a assumir a condição de regra geral, resta claro que se está diante de uma 

distorção que não foi enfrentada de forma satisfatória pelos instrumentos jurídicos 

existentes.  

O terceiro capítulo abrange tanto uma análise dos incentivos fiscais 

estaduais (detalhando seu conceito, natureza, regime jurídico), como os aspectos 

fundamentais da guerra fiscal.  

Partindo da premissa de que os incentivos estaduais se enquadram na 

modalidade de norma tributária indutora por estímulos, sendo um forte instrumento 

da extrafiscalidade, podem eles ser conceituados como instrumentos de 

desoneração tributária, aprovados pelo próprio ente político autorizado a instituir o 

tributo, com o propósito de estimular o surgimento de relações jurídicas de cunho 

econômico. E como o objetivo é aprofundar o entendimento sobre os incentivos 

fiscais estaduais, foram delineadas as características essenciais do ICMS antes de 

adentrar na análise dos incentivos que lhe têm por base. 

Com base no detalhamento do regime jurídico tanto atribuído pela CF/88, 

como pela LC n° 24/75, constata-se que a sistemática pela qual deveria se dar a 

aprovação dos incentivos fiscais estaduais não é cumprida. A realidade de 

infindáveis incentivos concedidos unilateralmente alimenta o cenário da conhecida 

guerra fiscal, em que os Estados valem-se desse instrumento nas mais variadas 
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modalidades e intensidades, na tentativa de atrair investimentos privados para seu 

território. 

O fato de a jurisprudência do STF ser pacífica neste sentido e a constatação 

de que as medidas existentes para coibir a guerra fiscal (vide art. 8° da LC n° 24/75) 

não surtiram efeito algum mostram que não se trata de uma competição inerente à 

Federação que deva ser estimulada ou mesmo tolerada.  

Trata-se, ao contrário, de uma situação que coloca o próprio equilíbrio 

federativo em risco, uma vez que os próprios instrumentos jurídicos que deveriam 

resguardá-lo falharam nessa empreitada. A própria dificuldade percebida quando da 

análise das últimas propostas envolvendo o tema (bem como seus respectivos 

desfechos) e das atuais discussões que buscam vislumbrar saídas (com seus 

respectivos empecilhos) corroboram essa assertiva. 

Por fim, o quarto capítulo é dedicado a trabalhar exatamente a 

(in)adequação dos incentivos fiscais estaduais em face do federalismo brasileiro e 

dos resultados práticos de sua utilização indiscriminada e descolada de planos 

consistentes de desenvolvimento nas últimas décadas.  

Além de apresentar os argumentos que usualmente são utilizados na defesa 

dos incentivos fiscais estaduais (e da própria dinâmica da guerra fiscal), serão 

reforçados os motivos que fazem com que, teórica, empírica e juridicamente, não 

sejam eles mecanismos adequados para promover os objetivos constitucionais de 

promoção do desenvolvimento nacional e da redução de desigualdades (dos pontos 

de vista jurídico, federativo, financeiro, do contribuinte e concorrencial).  

Para a abordagem empírica, valer-se-á de estudos desenvolvidos pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), FGV (Fundação Getúlio Vargas) e por 

programas de mestrado e doutorado em conduzidos no país, a fim refutar a 

concepção teórica de que as normas indutoras de incentivos fiscais de ICMS 

consistem em mecanismos inegavelmente úteis para o desenvolvimento nacional e 

diminuição da desigualdade regional. 

Assim sendo, a manutenção da política indiscriminada de concessão de 

incentivos fiscais estaduais, consequência da ausência de um federalismo 

cooperativo na seara tributária e da inexistência de um eficaz plano nacional de 
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desenvolvimento coordenado e articulado com planos regionais de desenvolvimento 

dificultam (quiçá impossibilitam) a concretização dos objetivos fundamentais 

preconizados pela CF/88. Daí a necessidade premente de alterar a atual estratégia.  

Vale ressaltar que não se pretende formular uma alternativa detalhada para 

o deslinde da questão, com sugestões para reformular e remodelar o atual sistema, 

seja do ponto de vista fiscal, seja do ponto de vista do planejamento da política de 

desenvolvimento. O cerne será discutir teórica e empiricamente a inadequação dos 

incentivos fiscais estaduais como mecanismo de redução das desigualdades sociais 

tendo em vista o federalismo cooperativo, que implica certos pressupostos que não 

podem ser afastados. 
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1. O Estado Social e sua relação com as normas tributárias indutoras. 

1.1. Antecedentes históricos da transição do Estado Liberal para o 

Estado Social. 

 

O estudo das normas tributárias indutoras está intrinsecamente ligado ao 

entendimento do surgimento, fundamentos e fortalecimento do Estado Social de 

Direito. Isso porque é na feição social do Estado de Direito que passa a ser não 

somente aceitável, mas desejável que o Estado intervenha na economia a fim de 

concretizar objetivos e princípios caros à sociedade. 

A compreensão da transição do Estado Liberal para o Estado Social de 

Direito e do surgimento da nova concepção das funções do Estado e do próprio 

exercício da economia, deve ser precedida, no entanto, da análise do termo Estado 

de Direito.  

Podendo ser caracterizado genericamente como aquele que tem seus limites 

e fundamentos definidos pelo Direito, surgiu orientado contra o absolutismo, no 

momento em que o Estado passa a se submeter às leis por ele criadas.  

Consistindo inicialmente como um postulado do direito administrativo (vez 

que dizia respeito ao estabelecimento de uma ordem de relações entre a lei, a 

Administração e a sociedade), a ideia ganhou proporção, transcendeu o direito 

administrativo, transformando-se em princípio do Direito Constitucional presente na 

totalidade das Constituições Liberais. Tamanha sua relevância, o conceito 

converteu-se em fundamento de legitimidade de todo o sistema jurídico, tanto do 

ponto de vista formal, como também do material1.  

Tomando por base a classificação feita por Inocêncio Mártires Coelho, o 

Estado de Direito é aquele Estado ou ordem jurídica que vive sob o primado do 

Direito, entendido este como um sistema de normas democraticamente 

estabelecidas e que atendam, pelo menos ao seguinte: (i) império da lei - lei 

entendida como expressão da vontade geral; (ii) divisão dos poderes - executivo, 

legislativo e judiciário; (iii) legalidade da administração - atuação conforme a lei e 

                                                             
1
 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso 

de Direito Constitucional. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 65.  
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com correspondente controle judicial; (iv) garantia dos direitos e liberdades 

fundamentais - não apenas jurídico-formal, mas efetiva realização material2.  

Referidos pré-requisitos surgiram com o tempo, tendo sido alcançados e 

conquistados com base em muita luta, avanços e recuos.  

O interessante dessa classificação é que essas características conquistadas 

com o tempo (e não de forma linear e/ou sincrônica) correspondem às etapas do 

Estado de Direito, quais sejam, Liberal, Social e Democrática. 

Vale ressaltar a natureza dialética desse evolver histórico  

[...] graças ao que as fases subsequentes devem ser vistas como 
absorção / transformação / superação das etapas anteriores, em 
movimento aberto e infinito, em tudo semelhante ao movimento do 
espírito humano3. 

Em sua feição liberal, o objetivo fundamental era limitar o poder do Estado 

por meio de sua submissão aos direitos individuais e a uma regra de direito superior 

a ele, a Constituição, transformada, assim, em instrumento de controle do poder.  

Dessa forma, o mecanismo das instituições políticas no século XVIII tinha 

sua eficácia funcional concentrada na separação dos poderes, no reconhecimento 

dos direitos individuais e no primado da Constituição rígida e escrita, entendida 

como o instrumento jurídico supremo, apta a ordenar os poderes, garantir os direitos 

individuais e limitar o Estado4. 

Os traços característicos desta etapa do processo de desenvolvimento do 

Estado de Direito dizem respeito à busca da asseguração de determinados valores 

jurídico-políticos e direitos subjetivos desejados por uma classe específica, a 

burguesia, consubstanciados na propriedade privada, na liberdade negocial e na 

igualdade formal.  

Ora, no regime absolutista, o poder do rei era absoluto, e a classe burguesa 

não compartilhava dos privilégios da nobreza e clero. Com sua ascensão, passa a 

lutar por direitos subjetivos universais, anunciando, num primeiro momento, que os 

                                                             
2
 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., 

p. 65 
3
 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., 

p. 66. 
4
 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 5ª ed. Belo Horizonte: Del Rey. 2010, p. 184. 
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direitos de um deveriam ser os direitos dos demais. A propriedade privada5, a 

liberdade negocial e a igualdade formal (no sentido de que todos são iguais perante 

a lei, surgindo o “direito a”, conceito onipresente na sociedade contemporânea) 

foram transformados de princípios, em regras (lembrar dos Códigos Civil e Penal). 

Assim, o “direito natural” dos modernos é normativista. O conceito de justo 

sai da razão, deixa de trabalhar com os fatos, mas sim com o “direito a”. A razão, 

para explicar esse novo modelo, passa a ser universal, e a estar identificada no 

indivíduo: o conhecimento é universal e individual (destruindo o conceito do homem 

como “zoon politikon”, animal político de Aristóteles6). 

Como afirma Alysson Leandro Mascaro: 

[...] a filosofia política - de cunho liberal, individualista e burguês, 
centrada no sujeito apartado do objeto e no indivíduo, apartado da 
natureza e da sociedade – redundará numa filosofia do direito 
também de matriz burguesa liberal, afirmadora dos direitos subjetivos 
da liberdade negocial e da igualdade formal (isonomia), os dois 
principais alicerces teóricos nos quais se funda o direito da 
passagem da época moderna para a contemporânea7. 

Essa concepção liberal atendia, portanto, às exigências e necessidades da 

burguesia recém-instalada no poder, transformando o Estado e o Direito em 

instrumentos de legitimação e de realização de sua ideologia, centrada nos múltiplos 

aspectos da liberdade burguesa, quais sejam: liberdade pessoal, propriedade 

privada, liberdade negocial, liberdade de indústria e comercio, protegendo os 

indivíduos contra os abusos do poder político8. 

Na seara econômica o Estado de Direito Liberal caracteriza-se pelo 

liberalismo econômico. Neste pressuposto, o Estado não deveria intervir na ordem 

econômica, e o mercado era entendido como o conjunto de instituições que 

permitem a interação entre oferta e procura, da qual surgem, de forma espontânea, 

impessoal e objetiva, os preços de cada serviço ou bem. Estes, por sua vez levariam 

                                                             
5
 Para Locke, “o fim maior e principal para os homens unirem-se em sociedades políticas e 

submeterem-se a um governo é, portanto, a conservação de sua propriedade”, in LOCKE, John. Dois 
tratados sobre o governo. São Paulo, Martins Fontes, 2005, p. 495. 
6
 MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do Direito. 3ª ed. São Paulo: Atlas, pp. 85-86 

7
 MASCARO, Alysson Leandro, op. cit., p. 161. 

8
 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., 

pp. 67-68. 
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os agentes econômicos a decidir sobre o uso que farão desses serviços ou bens, 

com base no padrão do hedonismo9.  

Sobre o hedonismo, vale ressaltar que se basearia numa atitude de 

racionalidade, uma vez que seria racional tentar obter o mais alto retorno da 

capacidade produtiva de cada um, dado ser limitado o suprimento dos fatores de 

produção. Essa ideia fez com que economistas do fim do séc. XVIII e meados do 

séc. XIX criassem a figura do homo oecconomicus cujo comportamento se pautaria 

basicamente pela lei de maximização de resultados10. 

Adam Smith, com base nesse espírito hedonista, cria a figura da “mão 

invisível do mercado”, que guia seus operadores para as aplicações mais corretas 

de recursos, motivo pelo qual a intervenção do Estado seria não apenas 

desnecessária, mas prejudicial. 

Com a drástica limitação das ações do Estado sobre a área própria aos 

particulares, asseguravam-se-lhes, na verdade, todas as condições para 

movimentarem os bens de produção e consumo da forma como lhes conviesse, pois 

“entre aquelas prerrogativas individuais encontravam-se todas as necessárias para 

pôr em marcha os mercados: a propriedade, em termos virtualmente absolutos, e a 

liberdade de profissão e contrato, vale dizer, de iniciativas econômicas11”. Estavam 

definidas, assim as bases do sistema de mercado12.  

E como essa ideologia projetou-se no direito, foi instaurada aquela “ordem 

natural centrada nas limitações impostas ao Estado, a fim de impedir seu 

agigantamento e, sobretudo, à invasão por ele, do campo reservado à ação e 

                                                             
9
 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao direito econômico. 4ª ed. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 119. 
10

 Sobre esse tema, Karl Polanyi afirma que até a época de Adam Smith, essa propensão do homem 
de barganhar não havia se manifestado em qualquer escala considerável na vida de qualquer 
comunidade pesquisada, mantendo-se sempre como um aspecto subordinado da vida econômica. A 
economia do homem, como regra, estava submersa em suas relações sociais, e os bens materiais 
eram valorizados na medida em que serviam aos seus propósitos. Ele afirma que “na realidade, as 
sugestões de Adam Smith sobre a psicologia econômica do homem primitivo eram tão falsas como as 
de Rousseau sobre a psicologia política do selvagem” in POLANYI, Karl. A Grande transformação: 
as origens de nossa época. 2ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012, pp. 46-49. 
11

 NUSDEO, Fábio, op. cit., p. 133. 
12

 Polanyi sobre o liberalismo econômico: “Foi somente na década de 1820 que ele passou a 
representar os três dogmas clássicos: o trabalho deveria encontrar seu preço no mercado, a criação 
do dinheiro deveria sujeitar-se a um mecanismo automático, os bens deveriam ser livres para fluir de 
país a país, sem empecilhos ou privilégios. Em resumo, um mercado de trabalho, o padrão-ouro e o 
livre-comércio.” In POLANYI, Karl, op, cit., p. 151.  
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iniciativa dos cidadãos13”. Cabia ao Estado a função de mero vigilante do curso 

econômico que se autorregulava por leis naturais, já que intervenções estatais ou 

qualquer estruturação planificada da economia eram incompatíveis com um modelo 

em que as responsabilidades individuais deveriam prevalecer14. 

Relacionando o liberalismo econômico aos pilares da ideologia liberal, a 

codificação permitiu aos agentes o uso de seus bens (fatores de produção e 

produtos finais) nas atividades econômicas com: certeza, liberdade jurídica e 

segurança; o direito de propriedade foi essencial para operacionalizar o mercado, a 

liberdade negocial e igualdade formal geraram uma estrutura compacta e 

absolutamente racional de normas à disposição, em princípio, de qualquer 

cidadão15. 

Do ponto de vista dos direitos fundamentais resguardados, o Estado Liberal 

os traduziu nos postulados de abstenção dos governantes frente às liberdades e 

prerrogativas individuais, criando as obrigações de não fazer, não intervir sobre a 

esfera pessoal dos indivíduos. Referem-se, assim às liberdades individuais, sendo o 

paradigma de titular dos direitos o homem individualmente considerado, sem uma 

preocupação real com as desigualdades sociais e com uma postura pouco tolerante 

para com as pretensões que fossem colidentes com os princípios da ideologia liberal 

(com a manutenção da propriedade sendo parâmetro e limite para sua 

identificação16).  

Esses direitos, por terem sido os primeiros a serem positivados, são 

conhecidos como os de primeira dimensão. Neste trabalho, será utilizada a 

expressão dimensão, ao invés de geração, por restar claro que os direitos de cada 

geração continuam válidos junto com os da nova geração, modificados, entretanto, 

pelo influxo das concepções jurídicas e sociais prevalentes no novo momento17, 

mostrando seu caráter cumulativo e interativo, e não sendo “estanques” e 

relacionados apenas a um determinado momento histórico. 

                                                             
13

 NUSDEO, Fábio, op. cit., p. 134. 
14

 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 2005. p. 69. 
15

 NUSDEO, Fábio, op. cit., p. 137. 
16

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., 
p. 267. 
17

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., 
p. 268. 
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Assim, na concepção liberal, o Estado era negativo com relação ao âmbito 

de suas atividades (postulado de abstenção do Estado); contratual quanto à sua 

origem; formal quanto à inexistência de finalidades a atingir e jurídico, na medida em 

que lhe cabia estabelecer as regras para que os indivíduos coexistissem de forma 

livre18. 

A própria expressão “intervenção” adquire um tom pejorativo, fruto da 

ideologia liberal, pois presume ser a atuação positiva do Estado uma exceção, ou 

seja, não intervir seria a regra do livre funcionamento e equilíbrio do mercado19. Ela 

tem como pressuposta a concepção da existência de uma cisão entre Estado e 

Sociedade civil, o que se mostra absolutamente equivocado, na medida em que 

ambos consistem em manifestações da realidade humana20. 

Mas o descaso com os problemas sociais não passou ileso.  As pressões 

decorrentes da industrialização crescente, o impacto do crescimento demográfico, o 

crescimento das desigualdades, esgarçaram sobremaneira o tecido social, geraram 

novas reivindicações com relação à atuação do Estado, impondo-lhe um papel ativo 

na busca da realização da justiça social. O modelo liberal de Estado, baseado em 

sua limitação de poderes e no ideal do “Estado Mínimo” entra em crise no séc. XX, 

pois não se mostrou capaz de solucionar os graves problemas impostos pelo 

desenrolar do capitalismo e da história como um todo. 

A grande transformação de que trata Karl Polanyi em sua obra, que 

representou, em última instância, o advento do capitalismo, não decorreu de forças 

naturais, mas de opções, e se estruturou a partir de um conjunto de situações e de 

uma conjuntura específica (cujas categorias de funcionamento ele procura captar).  

A imagem do moinho satânico é muito simbólica e pertinente quando se 

considera que, a depender de sua condução, pode-se acelerar o processo de 

abismo da degradação humana e da mercantilização da vida. Da mesma forma, ao 

ampliar os limites e espaços de controle, pode-se diminuir a velocidade do moinho e 

                                                             
18

 SCHOUERI, Luís Eduardo op. cit., p. 70, fazendo referência às lições de Luís S. Cabral de 
Moncada. 
19

 SOUZA, Washington Peluso Albino. Primeiras linhas de Direito Econômico. 4ª ed. São Paulo: 
LTr, 1999, p. 319 e CLARK, Giovani e OLIVEIRA, Fabiano Gomes de. Política econômica para o 
desenvolvimento na Constituição de 1988 in SOUZA, Washington Peluso Albino e CLARK, Giovani 
(coord.). Direito Econômico e a ação estatal na pós-modernidade. São Paulo: LTr, 2011, p. 58. 
20

 CLARK, Giovani e OLIVEIRA, Fabiano Gomes de, op. cit., p. 52. 
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retardar o esgarçamento do tecido social, ainda que pareça irracional do ponto de 

vista da lógica do moinho21. 

O papel do Estado, portanto, assume importância crucial na garantia do 

modelo de reprodução social capitalista e na condução e definição do timing das 

políticas públicas que podem facilitar (ou não) a assimilação das profundas 

mudanças necessárias para a total implantação deste modelo, processo este 

múltiplo, variado, permeado de conflitos e contradições. 

Nasce assim, da natureza dialética da evolução histórica, o Estado Social de 

Direito (também chamado de Estado de bem-estar social ou Estado Providência), 

buscando superar o individualismo que tanto caracterizou o Estado Liberal, por meio 

do intervencionismo estatal e da atenção aos direitos sociais, na busca da realização 

da justiça social. 

Com a crise econômica de 192922 e com a necessidade de se estabelecer 

um circuito universal de consumo e ativação da produção por meio do 

empoderamento salarial da população, a produção em série do taylorismo (modo de 

produção submetido a uma rígida e progressiva divisão de tarefas, racionalizado, 

indiferente e altamente controlado, em que a experiência prévia ou qualificação do 

trabalhador importavam pouco e que implicou o aumento significativo da 

produtividade) não era por si só suficiente, tendo sido “turbinada” com políticas 

intervencionistas do Estado, de forma a expandir o mercado de trabalho e consumo. 

O Estado “keynesiano” defendia a necessidade de instrumentos estatais (tanto no 

campo econômico como no social) para consolidar este processo de crescimento e 

mitigar crises conjunturais23. 

O fordismo24 representou a concretização desse alinhamento, e, com ele, o 

padrão mercantil alcança a sistematicidade no todo social, em muito reforçado pelo 

avanço tecnológico. A coesão social e política interna são buscadas, com 
                                                             
21

 POLANYI, Karl, op. cit., p. 42. 
22

 Polanyi agrupa as tensões que levaram à crise da década de 30 de acordo com as esferas 
institucionais mais importantes: a economia doméstica representada pelo desemprego; as políticas 
domésticas, pela tensão de classes; a economia internacional, pela pressão sobre o câmbio; e, por 
fim, a política internacional pelas rivalidades imperialistas in POLANYI, op. cit., pp. 231-242. 
23

 HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado: processos de transformação do sistema 
capitalista de Estados. Rio de Janeiro: Revan, 2010, p. 143. 
24

 O fordismo, modo de sistematização econômica capitalista característica do período entre o pós-
Segunda Guerra Mundial e as crises da década de 1970, constitui o ponto de partida para a 
reestruturação neoliberal do capitalismo, característica da globalização. 
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sindicatos/organizações/entidades empresariais atuando, junto com o Estado, como 

agentes nesses mecanismos de negociação coletiva.  

A vida social foi reestruturada, de forma que todos restaram inseridos, 

participantes e consumidores no mercado de trabalho assalariado. Ideologicamente, 

passou-se a identificar o progresso no capitalismo, e acreditar no potencial 

transformador da intervenção do Estado na economia para oferecer uma rede de 

proteção social, reduzir as contradições e conflitos sociais25.  

Como explica Hirsch, esse processo foi interpretado pela sociologia como 

sendo a criação de uma “sociedade de classe média nivelada”, fazendo com que as 

situações sociais fossem uniformizadas, incorporadas e generalizadas na relação 

salarial, e com isso, a dependência direta do processo de valorização do capital se 

tornou o destino de todos os trabalhadores26.  

Como modelo econômico de dinâmica internacional, o fordismo se 

materializou de diferentes formas ao redor do globo, pois essa individualização 

dependia de arranjos internos, políticos e sociais27. Mas todas com base na 

generalização da “fé em um progresso infinito no sentido da riqueza em bens 

materiais, na possibilidade da política configurar todas as relações sociais, nos 

benefícios do desenvolvimento tecnológico, na progressiva igualdade social, e 

também a confiança em uma previdência social garantida pela burocracia estatal28”. 

Supera-se, assim, a civilização do século XIX, desintegrada  

[...] como resultado de um conjunto de causas inteiramente 
diferentes: as medidas que a sociedade adotou para não ser 
aniquilada, por sua vez, pela ação do mercado autorregulável (...) o 
conflito entre o mercado e as exigências elementares de uma vida 
social organizada tanto proporcionou ao século sua dinâmica como 
produziu as tensões e pressões típicas que, em última instância, 

destruíram aquela sociedade29. 

                                                             
25

 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013. p. 119. 
26

 HIRSCH, Joachim, op. cit. p. 141. 
27

 Para um maior detalhamento dos diferentes modelos de crescimento e desenvolvimento na Europa 
Central / EUA / Japão / América Latina / África / Sudeste Asiático, ver HIRSCH, Joachim, op. cit., p. 
148-150. 
28

 HIRSCH, Joachim, op. cit., p. 145. 
29

 POLANYI, Karl, op. cit., p. 273. 
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Importante lembrar que seja no Estado Liberal, seja no Estado Social, não 

há neutralidade econômica na constituição, já que absolutamente todas elas têm 

subjacente um modelo de sistema econômico. 

O movimento pendular do capital ao social teve apenas o intuito de 

estabelecer a sobrevivência do sistema capitalista, controlando os movimentos dos 

trabalhadores, ou minimizar o colapso das crises dos mercados, afastando o risco 

do socialismo real e evitando o fim do processo concorrencial30. 

No Estado Social a ideologia constitucionalmente adotada continua 

orientada pela economia de modelo capitalista, cujos fundamentos são a valoração 

do trabalho humano e a livre iniciativa, mas passa a ter o objetivo de assegurar a 

todos uma existência digna conforme a justiça social, com um viés 

desenvolvimentista, decorrendo daí o dever de o Estado atuar no campo econômico 

de forma a efetivar as diretrizes constitucionais. 

No que diz respeito aos direitos fundamentais, o Estado Social corresponde 

aos direitos de segunda dimensão, que não mais correspondem a uma pretensão de 

abstenção do Estado, mas o obrigam a prestações positivas, com o objetivo de 

estabelecer uma liberdade real e igual para todos (não a igualdade formal, mas a 

igualdade material), mediante a ação corretiva dos poderes públicos. Dizem 

respeito, portanto, à assistência social, saúde, educação, trabalho, lazer, em suma, 

aos direitos sociais que visam à concretização da justiça social31. 

Do ponto de vista do liberalismo econômico, o modelo também não foi capaz 

de lidar com a vida econômica real em todas suas facetas e complexidades. Na 

medida em que a lei apresentava uma racionalidade puramente formal, com o 

passar do tempo, as falhas e imperfeições foram se positivando e se fazendo sentir 

de forma clara pela sociedade. Além disso, como afirmado anteriormente, um 

quadro de conturbação política e social foi produzido, apesar de ser inegável que 

houve progresso e desenvolvimento da tecnologia e da atividade econômica como 

um todo32. 

                                                             
30

 CLARK, Giovani e OLIVEIRA, Fabiano Gomes de, op. cit., p.53. 
31

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., 
pp. 267-268. 
32

 NUSDEO, Fábio, op. cit., pp. 141-143. 
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Fábio Nusdeo aponta as cinco falhas principais do modelo liberal: 

1- Rigidez de fatores33: falha de mobilidade. Existência de uma rigidez física, 

operacional, institucional, psicológica que faz com que os fatores não reajam 

rapidamente aos sinais indicativos, representados pelos preços, para reverter 

automaticamente situações indesejadas. Isso gera consequências de caráter micro e 

macroeconômicos. As ações antirrecessivas ou anticíclicas consistiram (e 

consistem) na entrada do Estado no mercado para combater seu mau 

funcionamento, ou para atenuar suas consequências nefastas.  

Os pensamentos de Keynes na década de 30 enquadram-se nesse 

movimento e se traduziram em uma série de inciativas com objetivo de ampliar obras 

públicas, garantindo a formação de uma base de assalariados que movimentariam a 

economia, reativando as engrenagens da produção e emprego. 

Do ponto de vista jurídico, isso implicou a edição de copiosa legislação, 

aplicável aos mais diversos setores, como as destinadas a regular a produção e 

comercialização de produtos primários, as normas relativas a subsídios ou estímulos 

do Estado, objetivando o fomento de algumas atividades prioritárias, inclusive via 

financiamento oficiais a juros especiais, corporificadas em normas jurídicas 

extravagantes para o sistema liberal então em vigor. Esse tema será retomado nos 

próximos itens de forma mais detalhada. 

2- Acesso às informações relevantes34: falta de transparência. Preços 

refletiriam a escassez ou abundância dos bens nas condições presentes, mas 

também em sua potencialidade, em suas perspectivas futuras. À falta de 

regulamentação oficial, essas movimentações podem passar despercebidas ou 

mesmo ocultadas deliberadamente em nome de ganhos de alguns em detrimento 

dos demais. Aqui surgem as normas de proteção de consumo, como o Código de 

Defesa do Consumidor, a Lei das Sociedades Anônimas e regulamentação das 

operações de Bolsa prevendo o “dever de informar”, a punição do insider trading.  

3- Concentração econômica35: falha de estrutura.  Mercado deveria ser 

composto por número elevado de compradores e vendedores em interação 

                                                             
33

 NUSDEO, Fábio, op. cit., pp. 142-146. 
34

 NUSDEO, Fábio, op. cit., pp. 146-149. 
35

 NUSDEO, Fábio, op. cit., pp. 149-154. 
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recíproca, sem que nenhum deles fosse excessivamente grande ou importante para 

alterar a dinâmica do mercado. Tem a ver com a capacidade de influir sobre as 

condições do mercado em que opera36. No Brasil o assunto é disciplinado pela lei nº 

8.884/94. 

4- Externalidades37: falhas de sinalização. Nem sempre ou raramente todos 

os custos e respectivos benefícios recaem sobre a unidade responsável pela sua 

condução (seja produtora, seja consumidora), como seria pressuposto do modelo 

ideal.  Trata-se de custos ou benefícios que circulam externamente ao mercado. Ou 

então, em outra forma de classificá-las, são os custos ou ganhos da atividade 

privada que, em virtude de uma falha no mecanismo de mercado, são suportados ou 

fruídos pela coletividade ao invés daquele que os gerou38.  Quem está em situação 

favorecida com relação aos demais é chamado de free rider.  

Essas externalidades não são exceções, mas permeiam o tecido 

socioeconômico a todo instante. Ou elas são repassadas no preço por meio da 

transferência de custos, ou são arcadas pelo agente, com a consequência de 

possivelmente perder o incentivo de ampliar seus serviços.  

Vale reforçar que não externalidades não implicam ações delituosas ou 

ilegais, são economias ou deseconomias externas que transferem benefícios ou 

custos a terceiros. Por exemplo, uma fábrica instalada numa região com baixo nível 

de instrução da comunidade poderá promover programas de capacitação de 

recursos humanos, preparando os operários para as tarefas a ela necessárias, mas 

também contribuindo para a melhora do nível geral de conhecimento daquela 

cidade. Quando a presente dissertação adentrar na questão dos incentivos fiscais, 

far-se-á relevante ter em mente os conceitos de externalidades, que podem tanto ser 

positivas como negativas. 

                                                             
36

 Conceito está fortemente ligado à economia de escala: quanto mais se aumenta o volume 
produzido, reduz-se o custo unitário de produção do bem e decorre da indivisibilidade técnica 
(impossibilidade econômica de se produzir equipamentos aplicáveis a um número reduzido de 
unidades): a tecnificação crescente da atividade produtiva, a incorporação de maquinaria 
diversificada e automatizada (capital fixo) levam ao agigantamento das unidades produtoras e a um 
processo de oligopolização de muitos setores da economia, que criam barreiras importantes à 
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Como afirma Nusdeo:  

[...] pelo próprio espírito hedonista, pressuposto psicológico-
comportamental do sistema de mercado, a tendência natural dos 
agentes econômicos será a de lançar para fora seus custos 
(externalizá-los) e, pelo contrário, procurar internalizar os benefícios 
gerados externamente ao mercado. Neste ultimo caso, tentarão obter 
uma compensação dos beneficiados – o que é difícil - ou do governo, 
mediante subsídios, redução de impostos, fornecimento gratuito de 

serviços públicos e outras formas39.  

As maiores dificuldades consistem na internalização dos efeitos negativos 

representados pelos custos sociais, e no geral, as normas jurídicas buscam 

promover a internalização dos custos sociais por suas unidades geradoras ou, o que 

se mostra ideal, impedir a própria geração dos mesmos. Aqui é possível mencionar 

como exemplo o princípio do poluidor-pagador da legislação ambiental, que tenta 

corrigir disfunções do mercado. 

5- Bens coletivos / públicos40 – falha de incentivo. Esta falha está ligada ao 

princípio hedonista, tratado anteriormente, e materializa-se na preferência pelos 

bens exclusivos em detrimento dos bens públicos, motivo pelo qual estes não são 

espontaneamente produzidos pelo mercado. Pontes, escolas, campanhas de 

vacinação: uma vez disponibilizadas à sociedade, quaisquer terceiros que não 

tenham contribuído financeiramente para materializar a iniciativa receberão idênticos 

benefícios (novamente, temos aqui o conceito dos free riders). Daí porque em geral 

os bens públicos / coletivos são de responsabilidade do Estado.  

O Estado cobra tributos para fazer frente às necessidades de caráter 

coletivo e também para sua própria manutenção. Isso é feito diretamente ou 

mediante concessão de serviços; contratação de terceiros; via incentivos à produção 

pelo setor privado de bens dotados de alto coeficiente de externalidades positivas. E 

com crescimento da população / adensamento em determinados lugares, 

expandem-se as necessidades coletivas. 

A cada uma das falhas, passaram a corresponder várias ações corretivas 

pelo Estado, traduzidas em normas legais e regulamentares. Esse “retorno” do 

Estado foi fruto das necessidades, “acoplando-se ao processo decisório do mercado 
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um aparelho controlador de caráter burocrático, destinado a impedir as 

consequências mais indesejáveis do seu funcionamento41”.  

Analisadas as principais falhas do mercado e as medidas necessárias 

tomadas para suprir as disfunções do sistema, foi dado início a esta etapa em que a 

intervenção do Estado no domínio econômico passou a ser discutida e aceita, 

sempre com a preocupação de cercá-la de todas as cautelas para que estivesse 

limitada ao estritamente necessário.   

No Estado Social, a atuação estatal passou a ser reclamada não apenas na 

esfera econômica (em seu caráter negativo, para reparar o mau funcionamento ou 

em seu caráter positivo, para transformar a realidade e promover melhorias42), mas 

na busca da concretização da igualdade material, da justiça social e dos objetivos 

reputados fundamentais pela norma suprema do ordenamento (Constituição).   

Assim, a transição do Estado Liberal para o Estado Social foi acompanhada 

pela modificação do direito, que passa a prescrever prestações positivas por parte 

do Estado no objetivo de reduzir as desigualdades, por meio do estabelecimento e 

execução de políticas públicas43. 

O Estado, desta feita, torna-se “permeável” a conteúdos socioeconômicos 

que alteram seu entendimento e de garantia dos limites do poder e do respeito à 

liberdade individual, passa a buscar transformar a realidade, por meio de um 

programa normativo de realizações44.  

Ou seja, o Estado é levado não apenas a corrigir as falhas, ou complementar 

o sistema, mas a direcioná-lo deliberadamente em função de objetivos determinados 

pela Constituição, conformando o próprio modelo socioeconômico. 
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1.2. Nova concepção dos fundamentos da organização econômica e do 

exercício da economia no Estado Social: o Direito Constitucional Econômico. 

 

Conforme analisado no item anterior, no constitucionalismo moderno a 

realidade socioeconômica não é aceita passivamente, sem questionamentos. Pelo 

contrário, trata-se de momento em que se propõe a transformá-la, alargando 

materialmente o conteúdo da lei fundamental do Estado, buscando suavizar as 

injustiças e opressões socioeconômicas decorrentes do Liberalismo.  

Importante notar que essa mudança no paradigma da atuação estatal ocorrida 

no início do séc. XX implicou um tratamento diferenciado também para os 

instrumentos jurídicos e institucionais ligados aos aspectos financeiros do Estado. 

O Constitucionalismo clássico do final do século XVIII, que concebeu a 

Constituição como instrumento de organização dos poderes e de declaração das 

garantias e direitos individuais, não previa um tratamento específico à ordem 

econômica, mas apenas fragmentos de normas que viriam posteriormente a integrar 

a estrutura sistematizada do ordenamento econômico, refletindo o liberalismo 

político e econômico tratados no item anterior45. 

Com as Constituições do México, de 1917, e da Alemanha, de 1919 (a 

“Constituição de Weimar”, tida como modelo do novo constitucionalismo ocidental), 

foi incorporada a ordem econômica no texto constitucional, alargando a matéria e 

dimensão da Constituição, inaugurando o constitucionalismo moderno46.  

A ordem econômica, assim, adquiriu dimensão jurídica a partir do momento 

em que as Constituições passaram a discipliná-la sistematicamente e no caso do 

Brasil, sob a influência da Constituição de Weimar, isso se deu pela primeira vez na 

Constituição de 1934, mediante a inclusão de princípios e normas sobre a ordem 

econômica47.  
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 As regras constitucionais da ordem econômica exprimem nova concepção 

dos fundamentos da organização econômica, do exercício da atividade economia e 

das funções do Estado nesse domínio.  

Trata-se da ruptura com o constitucionalismo liberal, e ainda que tenha 

mantido as liberdades econômica, de comércio e indústria, e contratual e a garantia 

da propriedade privada, passou a incluir normas que aumentam a competência do 

Estado, envolvem limitações à iniciativa individual e liberdade econômica (via 

imposição de condicionamentos à atividade econômica), e incorporam a versão ativa 

do Estado intervencionista, agente e regulador da economia48.  

O Direito Constitucional Econômico possui um conteúdo predominantemente 

programático, devendo ser compreendido dentro do contexto da Constituição total, 

que prevê e positiva as aspirações da coletividade. Trata-se, assim, de sua parte 

integrante49.  

É importante reforçar que apesar de as Constituições liberais não preverem 

um conjunto sistematizado de regras constitucionais reguladoras da atividade 

econômica, ainda assim elas apresentavam disposições econômicas em seus 

textos. A retomada do assunto no século XX diz respeito à nova concepção dos 

fundamentos da organização econômica e do exercício da economia no Estado 

Social.  

De acordo com Gilberto Bercovici: 

[...] “se a Constituição Econômica liberal existia para sancionar o 
existente, garantindo os fundamentos do sistema econômico liberal, 
ao prever dispositivos que preservavam a liberdade de comércio, a 
liberdade de indústria, a liberdade contratual e, fundamentalmente, o 
direito de propriedade”, as Constituições dos Estados Sociais de 
Direito “contém uma expressão formal da Constituição Econômica, 
com uma estruturação mais ou menos sistemática em um capítulo 
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próprio (Da Ordem Econômica) (...) e não pretendem mais receber a 

estrutura econômica existente, mas querem alterá-la
50.  

Ou seja, a inovação reside neste caráter transformador da realidade, na 

busca por estabelecer uma ordem programática capaz de subsidiar a construção de 

uma Constituição diretiva ou também denominada Dirigente51. 

Importante entender que não se trata mais de uma intervenção pontual do 

Estado (que traz implícita uma ideia de transitoriedade ou excepcionalidade), mas de 

uma nova realidade em que o Estado integra o sistema econômico, torna-se um 

agente e partícipe habitual de suas decisões. Esse novo estado de coisas pode ser 

chamado de economia social de mercado, economia dirigida, economia de comando 

parcial, planejamento democrático ou economia de iniciativa dual52. 

 Sobre o conceito de Constituição dirigente, vale lembrar os ensinamentos de 

José Afonso da Silva, que a conceitua como aquela que define fins e programas de 

ação futuros no sentido de uma orientação social-democrática. Suas normas são de 

extrema importância, pois ditam “para onde e como se vai”, atribuindo fins sociais ao 

Estado, que busca concretizá-las por meio da atuação de programas de intervenção 

na ordem econômica, sempre com o objetivo de realizar o valor-fim do Direito que é 

a justiça social53.  

 As novas cartas passaram, assim, a ser entendidas como Constituições-

programa, dirigentes, na medida em que definem de forma explícita ou não, 

objetivos e metas, visando estabelecer padrões mínimos de existência e de 

atendimento das necessidades básicas, buscando reduzir as disparidades sociais e 

concretizar a igualdade material. Afinal, de nada adiantaria ter as garantias e 

liberdades previstas no período clássico-liberal sem a possibilidade de seu real 

exercício. 

 Gilberto Bercovici aprofunda o conceito de Constituição dirigente, com base 

na nova roupagem promovida por Canotilho quando da apresentação de sua tese de 

doutoramento em 1982 na Universidade de Coimbra, “Constituição Dirigente e 

Vinculação do Legislador”. O jurista português se propôs a evidenciar o caráter 
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normativo e vinculante das normas programáticas da Constituição Portuguesa de 

1974, e caracterizou a Constituição como dirigente por preocupar-se em fornecer ao 

Estado mecanismos de efetivação dos direitos sociais nela plasmados, positivando 

“tarefas e políticas a serem realizadas pelo Estado no domínio econômico e social 

com o escopo de atingir certos objetivos54”. 

 Assim sendo, 

[...] 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 

constitucional55. 

 Com essa nova abordagem, cresceu a importância dos princípios do direito. 

Apenas a fim de pontuar as principais características da etapa posterior do 

Estado Social de Direito (o Estado Democrático de Direito) na evolução histórica do 

Constitucionalismo, para em seguida retomar o tema da dissertação, é importante 

fazer uma contextualização. 

A reconstitucionalização da Europa pós Segunda Guerra Mundial e ao longo 

da segunda metade do século XX, redefiniu o lugar da Constituição e a influência do 

direito constitucional sobre as instituições contemporâneas. A aproximação das 

ideias de constitucionalismo e democracia conduziu a uma nova forma de 

organização política, conhecida como Estado Democrático de Direito ou Estado 

Constitucional de Direito56 (evolução, portanto, do Estado Social de Direito). 

Com a derrota do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha (regimes que 

promoveram a barbárie sob a proteção da legalidade), a ética e os valores começam 

a retornar ao Direito57, com uma preocupação grande de concretizar os princípios e 

as regras jurídicas.  
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A Constituição nessa visão do constitucionalismo pós-moderno (também 

chamada de neoconstitucionalista ou pós-positivista) reside definitivamente no 

centro do sistema jurídico, detendo inegável carga valorativa, com normas dotadas 

inquestionavelmente de imperatividade, centralidade e superioridade com o objetivo 

último de tornar realidade os valores constitucionais.  

Como afirma Luís Roberto Barroso:  

[...] a constitucionalização do Direito importa na irradiação dos 
valores abrigados nos princípios e regras da Constituição por todo o 
ordenamento jurídico, notadamente por via da jurisdição 
constitucional, em seus diferentes níveis. Dela resulta a 
aplicabilidade direta da Constituição a diversas situações, a 
inconstitucionalidade das normas incompatíveis com a Carta 
Constitucional e, sobretudo, a interpretação das normas 
infraconstitucionais conforme a Constituição, circunstância que irá 
conformar-lhes o sentido e o alcance58.  

 Interessante é a abordagem de Raul Machado Horta ao analisar os modelos 

de ordem econômica no direito comparado do constitucionalismo contemporâneo.  

Sobre a Itália e sua Constituição de 1947, o autor apontou a tarefa ativa do 

Estado no processo econômico, mediante intervenções para eliminar os obstáculos 

impeditivos do pleno desenvolvimento da pessoa e da efetiva participação na 

organização politica, econômica e social do país, contrários à justiça social. Foi 

confiado ao Estado a programação econômica, controle sobre empresas, 

nacionalização de empresas, reforma agrária, controle de preços, ou seja, um amplo 

conjunto de instrumentos que permitem ao estado praticar qualquer tipo de 

intervenção59. 

Já Portugal, em sua Constituição de 1976, promoveu o corte mais profundo 

na economia e na concepção da função do Estado, em termos que o autor afirma 

não encontrar equivalência em outros textos constitucionais do Ocidente. “A 

Constituição econômica é parte de um projeto constitucional global e coerente, em 

que a realização integral da democracia se consuma na construção do socialismo” e 

esse projeto se caracteriza pela “perda do caráter dominante do setor privado”. A 

Constituição chegou a prever a apropriação coletiva dos principais meios de 
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produção e solos, mas o dispositivo foi afastado com a Lei Constitucional nº 1 de 

198960. 

Por fim, a Espanha em sua Constituição de 1978 previu regras de menor 

intensidade. A propriedade privada é reconhecida, mas delimitada por sua função 

social, os princípios que regem a política social e econômica têm caráter 

programático, dirigidos aos poderes públicos, em regras sem eficácia cogente da 

imediatidade executória (com linguagem dirigida ao futuro), devendo ser 

implementadas de forma evolutiva61. 

 

1.3. O Estado Social brasileiro.   

1.3.1. A Constituição Federal de 1988 e suas Ordens Econômica e Social. 

 

Antes de iniciar a análise sobre o caráter dirigente da Constituição brasileira, 

é importante ressaltar o posicionamento adotado na presente dissertação sobre ser 

ou não o estado brasileiro um Estado Social. Com base na premissa de que está em 

constante construção, afirma-se que ele existe em inúmeras configurações (variando 

conforme as forças históricas que o moldaram) e está ligado à ideia de 

transformação global da sociedade (desempenhando o direito importante função 

nesse sentido de promover mudanças estruturais na sociedade)62.  

Tal como Gilberto Bercovici aponta, o Estado Social em sentido estrito seria o 

estado de bem-estar europeu (Welfare State63, État Providence), caracterizado pelo 

foco nos sistemas de seguridade e de assistência social. Neste sentido, o Estado 

desenvolvimentista brasileiro não poderia ser classificado como Social (na melhor 

das hipóteses, seria um Estado Social em construção). Já em sentido amplo, em 
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que Estado Social é o Estado Intervencionista, o Estado desenvolvimentista 

brasileiro pode sim ser considerando Estado Social64.  

Adota-se na presente dissertação a concepção de Estado Social em sentido 

amplo, ou seja, Estado Social como sinônimo de Estado Intervencionista, que 

objetiva transformar a realidade, tendo recebido por meio da Constituição Federal os 

instrumentos normativos que o permitem intervir no e sobre o domínio econômico, 

como se verá adiante. 

A ordem econômica foi introduzida no domínio da matéria constitucional 

brasileira a partir da constituição de 1934. Neste momento, ela foi associada à 

ordem social, tendo sido incorporada nas constituições de 1946 e 1967 no título “Da 

ordem econômica e social”.   

Na Constituição Federal (CF) de 1988, a ordem social ganhou autonomia 

como título próprio, e integrou-se à ordem econômica a matéria do sistema 

financeiro nacional (“Ordem Econômica e Financeira”). Como características pode 

ser apontada a frequente remissão às leis para converter o legislador ordinário em 

destinatário da norma e responsável pelo desenvolvimento da matéria, para 

desdobrar relevantes decisões constitucionais65.  

Sobre o capítulo da ordem econômica na CF/88, vale ressaltar que consiste 

no texto mais longo quando comparado com os textos de 1934, 1946 e 1967 (e, 

apesar dos 4 capítulos, 23 artigos, 51 incisos e 42 parágrafos, Raul Machado Horta 

aponta que existem 33 remissões à lei para que o legislador ordinário venha a 

concretizar as normas constitucionais66). 

Entre os princípios dispostos no capítulo, há princípios-valores (como 

soberania nacional, livre-concorrência), princípios que se confundem com intenções 

(como redução de desigualdades regionais e busca do pleno emprego) e princípios 

de ação política (como defesa do consumidor e do meio ambiente), o que mostra 
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uma alternância e ambiguidade entre as correntes que representam o 

intervencionismo ou liberalismo ou dirigismo econômico67. 

Sobre a classificação dos princípios, valem as lições de José Afonso da 

Silva68: 

i) Princípios político institucionais: consistem nos princípios constitucionais 

fundamentais, os quais são positivados em normas-princípio e que traduzem as 

opções políticas fundamentais que conformam a Constituição e a forma de 

existência política da Nação. Constam dos arts. 1° a 5° da CF, dentre os quais 

destacam-se os princípios do desenvolvimento nacional, da justiça social, a redução 

das desigualdades sociais e regionais (que serão aprofundados em momento 

oportuno). 

ii) Princípios jurídico-constitucionais: Consistem nos princípios constitucionais 

gerais que informam a ordem jurídica nacional. Decorrem de normas constitucionais 

e geralmente derivam / são desdobramentos dos princípios fundamentais. 

Exemplos: princípios da supremacia da CF, da constitucionalidade, da legalidade. 

iii) Princípios institucionais / regionais: são aqueles que regem e modelam o 

sistema normativo das instituições constitucionais, como os princípios da ordem 

econômica, do processo legislativo, do sistema tributário nacional. 

Todo esse conjunto de princípios forma o chamado conteúdo social da 

Constituição brasileira e é daí que surge o conceito de Constituição dirigente, na 

medida em que define fins e programas de ação futuros no sentido de uma 

orientação social-democrática. Curioso notar que José Afonso da Silva atribui parte 

de sua imprecisão ao fato de seu texto ser minucioso com o fim de tentar conciliar 

seu compromisso com as conquistas liberais com um plano de evolução política de 

conteúdo social, o que acabou comprometendo sua eficácia e aplicabilidade 

imediata por requerer necessariamente providencias legislativas ulteriores para sua 

incidência concreta69. 
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Ainda de acordo com o autor, na constatação de se tratar a CF/88 de uma 

Constituição dirigente, a participação do Estado na economia será uma necessidade 

enquanto no sistema capitalista se busque condicionar a ordem econômica ao 

cumprimento de seu fim de assegurar existência digna a todos, conforme os ditames 

da justiça social e por imperativo de segurança nacional70.  

Outro ponto importante consiste na distinção entre as disposições 

programáticas e os princípios políticos constitucionais conformadores das ordens 

econômica e social. Estes explicitam as “valorações políticas fundamentais do 

legislador constituinte, nos quais se condensam e se reflete a ideologia inspiradora 

da Constituição” e “são normas gerais que a própria Constituição ou o legislador 

desdobram em normas mais precisas e individualizadoras” que, como exprimem as 

concepções políticas fundamentais do poder constituinte, “todos os órgãos do poder 

devem considerá-los como princípios rectores e operantes, quer no momento da 

criação do Direito, quer no momento de sua aplicação71”.  

Assim sendo, eles são programáticos “apenas no sentido de que definem as 

bases dos fins e tarefas estatais, e enquanto põem os objetivos e determinações do 

programa a ser cumprido pelo Estado. Constituem direito imediatamente vigente, e 

são diretamente aplicáveis72”.  

A definição de que as Ordens Econômica e Social devem realizar a justiça 

social, promover o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades, 

portanto, constituem norma-fim que devem pautar a aplicação de toda a ordenação 

constitucional, já que nelas se traduzem princípios políticos constitucionalmente 

conformadores, que se impõem aos aplicadores do direito73.  

Esses princípios fundamentais preordenam-se e devem se harmonizar, 

sempre tendo em vista o princípio-fim que é a realização da justiça social, que 

assegure a todos uma existência digna. Assim sendo, esses princípios reputam-se 
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plenamente eficazes e diretamente aplicáveis, ainda que não tenham sido assim 

compreendido sua natureza de princípios-condição da almejada justiça social74. 

Destes princípios derivam as normas que definem direitos econômicos e 

sociais específicos, as quais podem ser autoaplicáveis ou podem depender da 

atividade do legislador. O que envolve a análise de seu enunciado, de sua conexão 

com outras normas, a questão da eficácia de normas programáticas.  

Ainda que fuja ao propósito da dissertação aprofundar a análise da 

classificação das normas constitucionais (eficácia plena; eficácia contida e eficácia 

limitada75), reputa-se sua disciplina obrigatória, consistindo as diretivas por elas 

definidas verdadeiras imposições constitucionais, e não apenas um convite à 

atividade legiferante.  

Em total alinhamento ao entendimento de José Afonso da Silva, vale reforçar 

que toda norma programática, mesmo não regulamentada, possui eficácia mínima e 

produz efeitos jurídicos na medida em que: (i) estabelece um dever para o legislador 

ordinário; (ii) condiciona a legislação futura, com a consequência de serem 

inconstitucionais as leis ou atos que as ferirem; (iii) informa a concepção do Estado e 

da sociedade e inspira sua ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, 

proteção dos valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum; 

(iv) constitui sentido teleológico para a interpretação, integração e aplicação das 

normas jurídicas; (v) condiciona a atividade discricionária da Administração e do 

Judiciário; e, por fim, (vi) cria situações jurídicas subjetivas, de vantagens e 

desvantagens76. 
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Com base em todas as premissas acima delineadas, assim devem ser 

compreendidos os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil 

constantes do art. 3° da CF/8877.  

Referido artigo relaciona-se com o preâmbulo78, bem como com as normas 

que contemplam os direitos da ordem econômica e social como instrumentos de 

erradicação da pobreza e redução das desigualdades. Suas disposições 

desdobram-se em normas precisas e de eficácia plena, razão pela qual apenas 

aparentemente detêm sentido programático. Em verdade, trata-se de norma 

dirigente, na medida em que aponta fins positivos que devem ser alcançados pela 

aplicação de preceitos concretos definidos pela mesma Constituição79. 

Novamente têm-se aqui os objetivos fundamentais definidos em termos de 

obrigações que objetivam transformar o quadro político e social, reforçando o caráter 

dirigente da CF/88. 

Sobre o conceito de objetivo fundamental, consiste ele em: 

[...] signo que aponta para a frente, indicando um ponto adiante a ser 
alcançado pela prática de alguma ação – aqui: ação governamental. 
Fundamental, aqui, é o adjetivo que se refere ao que se tem como 
mais relevante no momento, ao que é prioritário e básico80.  

Ou seja, eles independem das metas próprias dos governos (temporários e 

sujeitos a toda sorte de motivação), pois estas devem se harmonizar com aqueles. 

Além disso, os objetivos fundamentais são impostergáveis, objeto de preocupação e 

ações constantes de todos, já que sua realização constitui um meio de se atingir a 

realização plena do Estado Democrático de Direito81. 
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Analisando especificamente a Constituição Econômica, como parte da 

Constituição, é também indissociável dos objetivos fundamentais da República 

Federativa e do Estado Democrático de Direito. Suas regras visam a atingir os 

objetivos fundamentais que a Constituição colocou em sua meta constitucional. 

Assim, ela se torna instrumento para construção de uma Sociedade livre, justa e 

solidária, fonte das normas e decisões que permitirão à República cumprir os 

objetivos previstos no art. 3°82 (cuja redação consta da nota 77 supra).  

A Constituição Econômica formal brasileira consubstancia-se, assim, 
na parte da Constituição Federal que contém os direitos que 
legitimam a atuação dos sujeitos econômicos, o conteúdo e limites 
desses direitos e a responsabilidade que comporta o exercício da 
atividade econômica”. Trata-se do conjunto de normas da 
Constituição política que, garantindo os elementos definidores de um 
determinado sistema econômico, estabelece os princípios 
fundamentais de determinada forma de organização e funcionamento 
da economia e constitui, por isso mesmo, uma determinada ordem 
econômica83.  

Com ela, fica definida uma orientação em favor do Estado Social. Paulo 

Bonavides afirma que se não é o mais importante capítulo, é aquele  

[...] em que se escreve a verdadeira essência e finalidade de um 
novo modelo de Estado que, adotando a fórmula de consenso, 
pretenda lograr a consecução de objetivos sem os quais, princípios 
da importância fundamental da igualdade ficariam consideravelmente 

deficitários ou desfalcados de seus componentes democráticos84. 

 

1.3.2. A intervenção sobre o domínio econômico no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

 

 Com o fim de cumprir os objetivos fundamentais definidos 

constitucionalmente, foram previstos instrumentos normativos que habilitam o 

Estado a intervir sobre e no domínio econômico (sendo este entendido como o 
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“campo da atividade econômica em sentido estrito, área alheia à esfera pública, de 

titularidade do setor privado85”).  

Nesta intervenção, pode o Estado operar a partir de três modalidades, quais 

sejam86: a) intervenção por absorção ou participação; b) intervenção por direção e c) 

intervenção por indução. 

Ao agir por absorção, o Estado age no domínio econômico, ao assumir por 

inteiro o controle dos meios de produção e/ou troca em determinado setor da 

atividade econômica em sentido estrito, exercendo sobre a atividade um regime de 

monopólio. Trata-se da atuação do “Estado Empresário”, assim denominado por 

Washington Peluso Albino de Souza87. A autorização encontra-se no art. 177 da 

CF/8888. 

Quando age por participação, o Estado também intervém no domínio 

econômico. A diferença com a atuação por absorção é que nesta, o Estado “assume 

o controle de parcela dos meios de produção e/ou de 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 

setor89”. Sua fundamentação constitucional encontra-se no art. 173 da CF/8890. 

Diferentemente ocorre nas intervenções por direção ou indução. Nestas, a 

intervenção se dá sobre o domínio econômico, por meio de uma atuação indireta (ou 
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seja, sem que o Estado se comporte como sujeito econômico, com atuação ativa e 

direta no processo econômico91), cabendo ao Estado regular o exercício da atividade 

econômica, que continuará, no entanto, a ser realizada pela iniciativa privada. 

Na intervenção 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”. Já 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”92. 

Eros Grau, então, parte para a diferenciação entre as normas de direção e 

indução, afirmando que,  

[...] no caso das normas de intervenção por direção, estamos diante 
de comandos imperativos, dotados de cogência, impositivos de 
certos comportamentos a serem necessariamente cumpridos pelos 
agentes que atuam no campo da atividade econômica em sentido 
estrito- inclusive pelas próprias empresas estatais que a exploram. 
Norma típica de intervenção por direção é a que instrumenta controle 
de preços, para tabelá-los ou congelá-los. No caso das normas de 
intervenção por indução defrontamo-nos com preceitos que, embora 
prescritivos (deônticos), não são dotados da mesma carga de 
cogência que afeta as normas de intervenção por direção. Trata-se 
de normas dispositivas. Não, contudo, no sentido de suprir a vontade 
de seus destinatários, porém na dicção de Modesto Carvalhosa, no 
de “levá-lo a uma opção econômica de interesse coletivo e social que 
transcende os limites do querer individual”. Nelas, a sanção, 
tradicionalmente manifestada como comando, é substituída pelo 
expediente do convite – ou como averba Washington Peluso Albino 
de Souza – de “incitações, dos estímulos, dos incentivos, de toda 
ordem, oferecidos, pela lei, a quem participe de determinada 
atividade de interesse geral e patrocinada, ou não, pelo Estado”.  Ao 
destinatário da norma resta aberta a alternativa de não se deixar por 
ela seduzir, deixando de aderir à prescrição nela veiculada. Se 
adesão a ela manifestar, no entanto, resultará juridicamente 
vinculado por prescrições que correspondem aos benefícios 
usufruídos em decorrência dessa adesão. Penetramos, aí, o universo 
do Direito premial 93. 

Ou seja, por meio das normas de intervenção por indução, o agente 

econômico não é colocado numa situação em que deve necessariamente cumprir 

determinado comportamento, mas recebe estímulos ou desestímulos que atuam no 

campo de formação da sua vontade e levam-no a tomar determinada decisão, seja 
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no caminho proposto pelo legislador, seja em caminho oposto. Neste último caso, 

ele não incorrerá em ato ilícito94. 

É importante reforçar que tanto nos casos de o Estado intervir no e/ou sobre o 

domínio econômico, estará ele obrigado a respeitar os princípios que regem as 

ordens econômicas e sociais95. 

As modalidades das normas de intervenção por indução serão aprofundadas 

quando da análise das normas tributárias indutoras. Por ora, basta mencionar, ainda 

com base nas lições de Eros Grau96, poderem elas ser efetivadas por meio de 

normas de incentivo (como os incentivos fiscais de ICMS, objeto desta dissertação), 

ou por meio de normas de desestímulo, via indução negativa (situação em que recai 

o destinatário da norma em custos que não lhes seriam imputados caso a norma 

inexistisse e aquela determinada conduta não fosse desestimulada – como 

aconteceria no livre curso do mercado, portanto97). 

Dessa forma, no contexto do Estado Social brasileiro, dirigente, em que não 

apenas se permite, mas se espera sejam efetivados os objetivos constitucionais 

fundamentais, as normas de intervenção sobre o domínio econômico 

consubstanciam-se, em tese, mecanismos aptos e interessantes para essa tarefa. 

Tal é a prioridade em orientar a intervenção do Estado na economia a fim de 

fazer valer os princípios político institucionais, que os princípios gerais da atividade 

econômica estão alinhados com os objetivos fundamentais da República Federativa 

Brasileira98, a seguir tratados.  
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1.3.3. O desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades 

regionais como objetivos fundamentais a serem alcançados. 

 

É fundamental ter-se em vista o significado e alcance dos objetivos 

constitucionais fundamentais relacionados à garantia do desenvolvimento nacional e 

à redução das desigualdades sociais e regionais (os quais devem ser interpretados 

conjuntamente). 

Isso porque uma leitura superficial destes objetivos poderia levar à conclusão 

de que o que almeja é a promoção do crescimento econômico, e que ele, por si só, 

seria capaz de reduzir as desigualdades, ou, de outro ponto de vista, que a 

concessão de incentivos fiscais estaduais, comprovado o aumento do crescimento 

econômico do Estado que o concedeu, restaria justificada tendo em vista a melhoria 

pontual de determinados índices. 

Mas não se quer apenas um crescimento econômico sem justiça social, pois 

neste caso o desenvolvimento torna-se uma simples noção quantitativa, que não 

reflete de fato uma melhoria nas condições de vida da população. Além disso, esse 

conceito deve ser compreendido de forma ampla, nacional, o que implica afirmar ser 

redução das desigualdades regionais pressuposto para a concretização plena do 

desenvolvimento nacional. 

Como bem aponta José Afonso da Silva, no regime militar houve um aumento 

do produto nacional tendo elevado o país à 8ª potência econômica na classificação 

mundial, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento social foi mínimo e a miséria 

foi ampliada. “Isso é simples crescimento, não desenvolvimento; pois incremento 

econômico sem participação do povo no seu resultado, sem elevação do nível de 

vida da população, sem mudanças não caracteriza desenvolvimento99”.  

De acordo com a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da 

Organização das Nações Unidas100 (ONU): 

[...] o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e 
político abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar 
de toda a população e de todos os indivíduos com base em sua 
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participação ativa, livre e significativa no desenvolvimento e na 
distribuição justa dos benefícios daí resultantes”. Trata-se de direito 
inalienável, “em virtude do qual toda pessoa humana e todos os 
povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, 
social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual 
todos os direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser 
plenamente realizados. 

O desenvolvimento deve ser entendido como “um processo integrado de 

expansão de liberdades substantivas interligadas”, pois isso permite a apreciação 

simultânea dos papeis vitais de muitas instituições diferentes no processo de 

desenvolvimento, como mercado, governo, autoridades locais, partidos políticos, 

além do papel dos valores sociais e costumes que podem influenciar as liberdades 

que as pessoas desfrutam e prezam101. 

A liberdade das transações econômicas tende a ser identificado como um 

importante motor do crescimento econômico, e de fato o é, mas não pode ser restrito 

apenas a ele. Uma concepção adequada de desenvolvimento vai além da 

acumulação de riqueza e do crescimento do PIB, e o próprio crescimento econômico 

não deve ser entendido como um fim em si mesmo102. 

Amartya Sen faz uma abordagem interessante sobre os diferentes tipos de 

liberdade que influenciam o processo de desenvolvimento e que se complementam 

mutuamente sob uma perspectiva instrumental103: 

1- liberdades políticas: consistem nas oportunidades para definir quem 

governará e com base em que princípios, na possibilidade de fiscalizar e criticar 

autoridades, ter liberdade de expressão política e imprensa sem censura104; 
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2- facilidades econômicas: são as oportunidades que os indivíduos têm para 

utilizar os recursos econômicos com fins de consumo, produção ou troca, e isso 

dependerá da quantidade de recursos disponíveis, condições de troca, preços e 

funcionamento dos mercados105; 

3- oportunidades sociais: disposições que a sociedade estabelece em áreas 

como saúde e educação e que influenciam as liberdades substantivas dos indivíduos 

para viverem melhor, não só com relação à condução da vida privada, mas também 

relacionada a uma participação mais efetiva nas esferas econômicas e políticas106; 

4- garantias de transparência: referem-se às necessidades de sinceridade 

que pessoas podem esperar, como liberdade de lidar uns com os outros com a 

garantia de clareza. São instrumentos inibidores da corrupção, da irresponsabilidade 

financeira e de transações ilícitas107; 

5- segurança protetora: necessária para proporcionar uma rede de segurança 

social, impedindo que as pessoas se sujeitem à miséria absoluta, fome, morte. Ex: 

benefício aos desempregados, suplemento de renda para indigentes, distribuição de 

alimentos em crise de fome coletiva108. 

Ou seja, tal como Aristóteles afirma em Ética a Nicômaco, “a riqueza 

evidentemente não é o bem que estamos buscando, sendo ela meramente útil e em 

proveito de alguma outra coisa109”. A utilidade da riqueza e dos aspectos 

quantitativos relacionados ao desenvolvimento está nas liberdades substantivas que 

ela ajuda a obter.  

O crescimento econômico pode ser entendido como um processo 

autossustentado que faz com que a renda se eleve continuamente ao longo de um 

dado período, aumentando a disponibilidade de bens e serviços em proporção 

superior ao do incremento demográfico de uma determinada sociedade. O problema 

de restringir o conceito de desenvolvimento ao de crescimento econômico, como 
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visto, é que essa definição se mostra incompleta, pois pode acontecer que o 

crescimento aconteça sem que seja acompanhado de um efetivo progresso110.  

Ou seja, reforçando a ideia defendida neste trabalho, ele não deve ser 

limitado a um dado quantitativo (muito embora a variável renda per capita represente 

uma grandeza complexa, que abarca muitos indicadores), mas deve envolver 

também as esferas de ordem qualitativa (psicológica, cultural e política inclusive), 

pois desenvolvimento implica alterar estruturalmente a economia e o aparato 

social111. Em um Estado Federal, o desenvolvimento nacional implica 

necessariamente garantir o desenvolvimento dos entes federativos, atentando para 

suas particularidades e necessidades específicas, e assim, reduzindo as 

desigualdades regionais. 

A reflexão sobre o desenvolvimento é um ponto de convergência das várias 

ciências sociais, mas se deve dar ênfase especial à dimensão política, uma vez que, 

como visto e reforçado, não se trata de um problema exclusivamente econômico, 

mas de questão que decorre das estruturas de poder e da política, que explicam a 

direção, efetividade e intensidade do desenvolvimento112.  

Como fenômeno com dimensão histórica (ou seja, cada economia enfrenta 

questões que lhe são próprias), não existem fases de desenvolvimento pelas quais 

todas as sociedades devam necessariamente passar, como nos moldes da 

industrialização europeia. Assim, é importante ressaltar que “o subdesenvolvimento 

é uma condição específica da periferia, não uma etapa necessária do processo de 

“evolução natural” da economia. O desenvolvimento e o subdesenvolvimento são 

processos simultâneos, que se condicionam e interagem mutuamente113”. 

Pode acontecer de haver crescimento induzido por conta de um fator 

desencadeante externo / exterior (externo ao sistema em foco, que passa a 

aumentar o PIB e renda, mas sem alterar a estrutura produtiva e características 

sociais). Cessadas as causas que deram ensejo ao “surto” (os chamados “fatores de 
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induzimento”), o crescimento normalmente se contrai, e tudo volta à situação 

anterior, muitas vezes pior114.  

Daí decorre a necessidade de uma política deliberada de desenvolvimento, 

nas esferas social e econômica, mediante a transformação das estruturas sociais. 

Até porque, se não ocorre nenhuma transformação, seja no sistema produtivo, seja 

na esfera social, tem-se a modernização, que mantém o subdesenvolvimento e 

agravamento da concentração de renda, e não um processo de desenvolvimento, 

que de fato melhore as condições de vida da população115.  

Na medida em que é fundamental analisar as especificidades históricas 

brasileiras no que diz respeito ao papel do Estado na promoção dos mandamentos 

constitucionais, há que se confrontar um sério problema, o das desigualdades 

regionais, que estão intimamente ligadas à formação do Estado brasileiro. Elas 

agravam ainda mais o processo de desenvolvimento (que por si só, já é desigual), e 

não consistem em problemas isolados dos demais, mas, ao contrário, refletem toda 

a exclusão social do processo de desenvolvimento brasileiro, motivo pelo qual 

devem ser analisados com uma visão integrada116. 

Sobre este assunto, impossível não mencionar o conceito de desenvolvimento 

nacional e regional construído por Celso Furtado, que transferiu a teoria do 

desenvolvimento da CEPAL117 (baseada na concepção do sistema centro-periferia 

como resultado da propagação do progresso técnico na economia mundial118) na 
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condução do GTDN (Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste) na 

década de 50, diferenciando o conceito de desenvolvimento da mera industrialização 

da economia, mensurando, interpretando e elucidando os problemas de 

desigualdade, injustiça e retardo social característicos do Brasil. 

Explica-se.  

A influência da CEPAL nas discussões políticas brasileiras foi grande entre a 

década de 50 até o golpe em 1964, vez que fundamentavam cientificamente a 

tradição intervencionista e industrialista do país desde a década de 30. 

 A doutrina (no sentido de Estado ser agente de promoção do 

desenvolvimento, via intervenção, planejamento, com ênfase na integração do 

mercado interno, internalização dos centros de decisão econômica e reformismo 

social) foi tida como útil e importante no processo de reelaboração e fundamentação 

das políticas econômicas então adotadas e da concepção de desenvolvimento.  

O desenvolvimento era tido como condição necessária para a realização do 

bem-estar social, e como Estado consistia no principal promotor do desenvolvimento 

(através do planejamento), deveria ele ter autonomia frente aos grupos sociais, suas 

funções ampliadas e órgãos / estrutura readequados. “O papel estatal de 

coordenação dá a consciência da dimensão política da superação do 

subdesenvolvimento, dimensão esta explicitada pelos objetivos nacionais e 

prioridades sociais, enfatizados pelo próprio Estado119”. 

As desigualdades regionais, em especial a disparidade entre os níveis de 

renda entre Nordeste e Centro-Sul, foram consideradas pelo Relatório GTDN como 

o problema mais grave a ser enfrentado pelo país, por isso a busca da 

industrialização regional era apontada como sendo essencial, elemento dinâmico da 

economia nordestina e garantia da autonomia do crescimento econômico regional120. 

                                                                                                                                                                                              
transferindo para os centros parte dos frutos de seu progresso técnico: nas fases de expansão do 
mercado mundial, a periferia ganha com o aumento dos preços dos produtos primários, mas nas de 
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A proposta de desenvolvimento do Relatório GTDN, através da 

industrialização substitutiva das importações, construída com base na realidade e 

peculiaridades específicas brasileiras, atentando para a problemática nordestina, 

com foco nas reformas sociais, via criação do organismo de desenvolvimento 

regional SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste), tornou-se o 

fundamento de quase todas as políticas de desenvolvimento regional brasileiro. 

E a importância de se mencionar essa abordagem de desenvolvimento 

consiste, em primeiro lugar, no próprio conceito de desenvolvimento utilizado na 

presente dissertação, o qual reputa fundamental considerar aspectos da dimensão 

histórica brasileira, mas também no papel de centralidade do Estado para planejar e 

conduzir o projeto nacional de desenvolvimento.  

Essa premissa será melhor compreendida com o capítulo 2, momento em que 

se aprofundarão as particularidades do federalismo brasileiro (tanto com relação às 

suas características, como no que tange às suas necessidades) e quais foram as 

formas adotadas pelo Estado brasileiro para promover o desenvolvimento. 

De qualquer forma, vale ressaltar desde já que as normas tributárias indutoras 

podem consistir em mecanismo interessante e importante nesse desiderato 

(conforme restará claro no item subsequente). Entretanto, enquanto instrumentos 

voltados à consecução dos objetivos constitucionais fundamentais, não devem ser 

utilizados de forma indiscriminada e sem coordenação pelos entes federativos (ou 

seja, usados de forma isolada, sem fazer parte de um plano de desenvolvimento), 

sob pena de se tornarem “concessões odiosas121”, criando uma situação de 

desigualdade entre os contribuintes e não promovendo o real desenvolvimento 

nacional e a redução das desigualdades regionais, no sentido e alcance definidos 

neste capítulo. 

Daí a importância de analisar se os incentivos fiscais estaduais, normas 

tributárias indutoras, compatíveis com o caráter dirigente da CF/88 e alinhados (em 
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tese) com a busca da concretização dos objetivos constitucionais fundamentais, 

consistem em mecanismos aptos a promover o desenvolvimento nacional e a 

redução das desigualdades regionais. 

Para tanto, é fundamental entender o conceito da extrafiscalidade e se as 

normas tributárias podem ser instrumento para a intervenção do Estado sobre o 

domínio econômico. 

 

1.4. A Extrafiscalidade e potencialidade das normas tributárias indutoras 

para atingir os objetivos fundamentais previstos na Constituição Federal de 

1988. 

 

Como visto anteriormente, o Estado Social brasileiro conta com uma 

Constituição dirigente que prevê a possibilidade e necessidade de intervenção do 

Estado sobre o domínio econômico para concretizar, dentre outros objetivos, o 

desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais. 

A fonte de financiamento do Estado contemporâneo é predominantemente de 

origem tributária, ou seja, o particular é a fonte originária das riquezas, cabendo-lhe 

transferir uma parcela ao Estado por derivação. A existência de um Estado implica a 

busca de recursos para sua manutenção, para que faça frente às suas obrigações 

constitucionais e desempenhe suas atividades122.  

Mas se no estado liberal o Estado Fiscal assumiu uma feição minimalista, no 

Estado Social, ele avolumou-se, tal qual sua necessidade de recursos, passando a 

arrecadação tributária a ser legitimada também enquanto instrumento para o Estado 

atingir suas finalidades (inclusive sociais) constitucionalmente determinadas. 

Assim, assumem relevância ao lado do aspecto arrecadatório dos tributos 

(que foram uma constante em sua história), as funções: (i) distributiva (no sentido de 

repartir as necessidades financeiras do Estado conforme os critérios de justiça 
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distributiva, visando à redução das desigualdades, por exemplo) e (ii) alocativa, 

especialmente no que diz respeito ao seu viés indutor123. 

É inegável, portanto, que, além de prover os recursos financeiros para o 

Estado, os tributos também produzem efeitos sobre a economia, seja gerando 

distorções, seja servindo como instrumento para que o Estado atinja seus fins. No 

Estado social brasileiro, trata-se de não somente uma possibilidade, mas de um 

dever constitucional, dado o caráter dirigente da CF/88 que elege objetivos 

fundamentais que devem ser alcançados.  

Como afirma Luís Eduardo Schoueri,  

[...] como dentre as formas de atuação do Estado sobressai a 
tributação, parece coerente a conclusão de que normas tributárias 
indutoras, longe de serem uma exceção, surgem em obediência ao 

preceito constitucional da atuação positiva do Estado124.  

Como reflexo da função alocativa dos tributos, a indução de comportamentos 

é uma decorrência natural, pois, se a tributação se vincula a comportamentos 

humanos e sua incidência sobre a economia não se mostra neutra, a incidência 

tributária passa a ser um fator a ser considerado na própria tomada de decisão do 

agente econômico125.  

Ora, um raciocínio simples e imediato é capaz de demostrar essa assertiva: 

se a tributação se vincula a determinado comportamento ou situação específica de 

um determinado contribuinte, bastaria não adotar este comportamento ou afastar a 

situação para que o tributo não seja devido. 

Se é verdade que o tributo passa a ser considerado pelo contribuinte nesses 

termos, seu custo correspondente será contraposto ao benefício dele decorrente 

quando da tomada da decisão. Ou seja, “se antes da tributação os agentes 

econômicos teriam um comportamento, a tributação implicará sua modificação”, 

ocorrendo um deslocamento do ponto de equilíbrio incialmente encontrado entre 

oferta e demanda126. 
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Afinal, da mesma maneira que não existe neutralidade econômica da 

Constituição - independentemente de sua feição, se liberal, social ou democrática-, 

uma vez que todas elas acolhem e consagram um dado sistema que se dessume do 

conjunto de seus dispositivos127, também inexiste neutralidade no que diz respeito à 

tributação.  

E especificamente a CF/88, seguindo a evolução que se verificou em outros 

ordenamentos jurídicos, adotou as “finanças funcionais, que se propõem a intervir no 

campo socioeconômico, com fins de tutela, redistribuição, equilíbrio, etc.128”. 

Em sua função alocativa, portanto, pode a intervenção mediante a imposição 

de determinado tributo produzir efeitos positivos sobre o sistema econômico129. 

Tendo isso em vista, com relação às funções fiscais, é possível diferenciar o 

caráter fiscal ou extrafiscal dos tributos. Enquanto no primeiro o tributo tem uma 

relação direta com as funções fiscais, de arrecadação, em sua função extrafiscal, a 

relação com aquelas é mediata, dada ser prioritária a função indutora de 

comportamentos. 

As normas tributárias indutoras, assim, são compreendidas por este aspecto 

das normas tributárias (sua função indutora de comportamento – que, vale dizer, 

está conceitualmente presente em todas as normas!), mas elas não perdem seu 

caráter normativo, sendo que o legislador, neste caso, vincula determinado 

comportamento a um consequente, que poderá consistir em vantagem (estímulo) ou 

um agravamento (desestímulo) de natureza tributária130. 

Vale ressaltar também que inexistem tributos exclusivamente ligados à função 

extrafiscal, em sua forma pura, porque sempre haverá um nível, ainda que mínimo, 
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de fiscalidade131. Daí porque Luís Eduardo Schoueri refere-se às normas tributárias 

indutoras, ao invés de “tributos arrecadadores” ou “tributos indutores”, já que 

[...] por mais que um tributo seja concebido em sua formulação como 
instrumento de intervenção sobre o domínio econômico, jamais se 
descuidará da receita dele decorrente, tratando o próprio constituinte 

de disciplinar sua destinação
132. 

Adota-se na presente dissertação, também com base nesta mesma premissa, 

a nomenclatura de normas tributárias indutoras e não extrafiscalidade, uma vez que 

aquelas consistem numa espécie do gênero “extrafiscalidade”.  

Isso porque a extrafiscalidade inclui tanto as normas com função indutora 

(extrafiscalidade em sentido estrito), como as normas que são motivadas por 

quaisquer outras razões não fiscais133 (ou seja, não ligadas à maior arrecadação), 

mas desvinculadas da busca do Estado em impulsionar a economia. 

Assim, é no sentido estrito da extrafiscalidade (como espécie) que o presente 

trabalho encara as normas tributárias indutoras, em especial, as que veiculam 

incentivos fiscais estaduais envolvendo ICMS, o imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação. 

Lembrando que as normas de intervenção sobre o domínio econômico podem 

se dar sob a modalidade de indução ou direção, vale ressaltar que o uso das normas 

tributárias como instrumento de intervenção ocorre sempre na modalidade de 

indução. Isso porque consistem em normas dispositivas, que deixam a critério do 

agente econômico decidir pelo caminho proposto pelo legislador ou não. Caso se 

estivesse cogitando do uso de normas tributárias na modalidade de direção, ou seja, 

caso fosse o agente obrigado a incorrer no fato gerador, estar-se-ia diante de um 

efeito confiscatório, incompatível com os demais princípios que regem a CF/88134.  
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Entretanto, apesar de serem as normas tributárias indutoras instrumento, em 

tese, passíveis de serem utilizados para o Estado intervir sobre o domínio 

econômico, faz-se necessário questionar que tipos de tributos são aptos para essa 

empreitada, e de que forma devem eles ser articulados com as demais iniciativas.  

No caso dos incentivos fiscais estaduais de ICMS, objeto do trabalho, 

verificar-se-á, dada a evolução e características do federalismo cooperativo 

brasileiro estabelecido na CF/88, não serem eles mecanismos adequados para 

promover o desenvolvimento e reduzir as desigualdades regionais por si sós nos 

termos assentados no item anterior (relacionados à necessidade de uma política 

deliberada de desenvolvimento, atentando para peculiaridades locais, mediante a 

transformação das estruturas sociais). 

É importante, para tanto, entender de que forma o federalismo político e o 

federalismo fiscal brasileiros foram forjados, as consequências do peculiar 

movimento pendular entre centralização e descentralização dos poderes dos entes 

federativos, com seu reflexo direto nos projetos de desenvolvimento planejados e/ou 

implementados no Brasil e no surgimento/uso dos incentivos fiscais estaduais como 

ferramenta para consecução dos objetivos constitucionais fundamentais.   

 

2. Particularidades do federalismo brasileiro e do uso das normas tributárias 

indutoras. 

2.1. Conceito e formação do Estado Federal: o federalismo político e sua 

relação com o federalismo fiscal.  

 

A busca do conhecimento sobre a possibilidade e adequação do modelo 

federativo à realidade brasileira é fundamental, a fim de que se tenha uma adoção 

eficiente do princípio e sua mais perfeita integração constitucional135. Para tanto, 

deve-se a analisar, ainda que de forma breve, os conceitos, fundamentos e 

principais características do Estado Federal. 
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O poder político é uno e indivisível, mas ele pode se manifestar de forma 

plural, emanando de apenas um (caso dos Estados unitários) ou mais centros de 

decisão (descentralização política, caso dos Estados Federais).  

Interessante notar que não há centralização absoluta, nem descentralização 

total do poder político no Estado. Existe uma tendência para uma maior ou menor 

centralização / descentralização, o que torna o conceito sempre relativo136. Por isso, 

para analisa-lo é necessário checar a extensão das competências políticas 

decisórias distribuídas entre as unidades que compõem o Estado com capacidade 

para criar o direito.  

A federação é resultado de um processo político-histórico peculiar à 

identidade de cada comunidade envolvida e consiste numa forma de Estado em 

constante movimento de adaptação à realidade em que se insere, por isso não é 

possível afirmar de forma categórica qual é (se é que existe) o tipo ideal137. 

Existem, assim, não um modelo único de Estado unitário ou de federação, 

mas diversos modelos, cada qual com suas particularidades e contornos distintos, 

ajustadas às singularidades de seu processo histórico e de suas necessidades138.  

Tendo sua origem nos Estados Unidos139, o federalismo surgiu como 

resposta à necessidade de um governo eficiente em vasto território que assegurasse 

os ideais republicanos decorrentes da revolução de 1776. 

Num primeiro momento, as antigas 13 colônias britânicas criaram (via 

tratado de direito internacional) uma confederação para garantir a independência e 
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 MORBIDELLI, Janice Helena Ferreri. Um novo pacto federativo para o Brasil. São Paulo: Celso 
Bastos Editor. 1999, p. 13. 
138
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Lúcia Antunes, op. cit. p. 197. 
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preservar a soberania de cada uma delas. Entretanto, como cada entidade 

confederativa detinha soberania, o pacto ficava enfraquecido: as deliberações dos 

Estados Unidos em Congresso nem sempre eram cumpridas, havia grande 

dificuldade na obtenção de recursos financeiros e humanos para as atividades 

comuns, não era possível legislar para os cidadãos, nem impor tributos (ficando 

sempre na dependência da intermediação dos estados confederados), não havia um 

tribunal superior que unificasse a interpretação do direito comum, ou que 

assegurasse juridicamente as diferenças entre os Estados e as deliberações do 

Congresso acabavam tendo a eficácia de meras recomendações140. 

Como esse modelo confederativo mostrava-se debilitado e não atendia às 

necessidades do território recém-libertado, a original fórmula federativa foi inscrita na 

Constituição pela Convenção da Filadélfia de 1787 a fim de aprimorar a união entre 

os Estados. Estes deixaram de deter a soberania, mas conservaram sua autonomia, 

entregando para uma nova entidade, a União, os poderes necessários para garantir 

o bem comum dos Estados-membros, mas, ao mesmo tempo, passaram a compor 

sua vontade por meio da participação permanente de representantes no Senado. 

O termo federação tem sua origem etimológica no latim “foedus”, que 

significa pacto, acordo, associação141. Já autonomia, também derivada do latim 

“auto nomus” expressa a capacidade de o ente produzir suas próprias normas. Daí 

vem a ideia de que na federação há autonomia recíproca entre os entes que a 

integram, sem que haja qualquer relação de supremacia em relação ao outro142.  

As características do Estado Federal podem ser resumidas nos seguintes 

pontos143:  

1- Indissolubilidade do vínculo federativo: impossibilidade de desfazer o laço 

federativo144, inexistindo o direito à secessão; 
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. 
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 GADELHA, Gustavo de Paiva. Isenção tributária: crise de paradigma do federalismo fiscal 
cooperativo. Curitiba: Juruá Editora. 2010, p. 30. 
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2- Pluralidade dos entes constitutivos: distribuição do poder governamental 

se dá por unidades regionais, podendo ser dual (formada por duas órbitas de 

governo, a central e as regionais - União e Estados-membros), ou, como é o caso 

brasileiro, formado por três esferas governamentais145 (União, Estados-membros e 

Municípios, além do Distrito Federal/DF)146; 

3- Soberania da União: poder de autodeterminação plena, não condicionada 

a nenhum outro poder, seja interno, seja externo147;  

4- Autonomia constitucional e legislativa dos Estados: capacidade de 

autodeterminação dentro do círculo de competências traçados pelo poder soberano, 

que importa necessariamente na descentralização do poder, jurídica, política e 

administrativamente. O conceito também abrange a capacidade de autoconstituição, 

em que cada Estado tem o poder de criar sua própria Constituição e sua respectiva 

legislação, sujeitas às diretrizes impostas pela Constituição Federal; 

5- Existência de uma Constituição Federal: fundamento de validade das 

ordens jurídicas parciais e central, conferindo unidade à ordem jurídica do Estado 

Federal e traçando um compromisso entre as aspirações locais com os interesses 

comuns; 
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 SILVA, José Afonso da, op. cit., p. 300. 
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Malheiros, 2013, pp. 188-189. 
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fonte, não se apoiando direta ou indiretamente em ordenamentos superiores ou anteriores que o 
estabelecem ou podem modificá-lo ou ab-rogá-lo), indivisível (se fracionado, desaparece), inalienável 
(Estado não pode renunciar). In CARRAZZA, Roque Antônio, op. cit., pp. 148-150. 



56 
 

6- Repartição de competências: mecanismo que favorece a eficácia da ação 

estatal, evitando conflitos e desperdício de esforços e recursos, que consiste na 

atribuição, pela Constituição Federal, a cada ordenamento de seus entes 

constitutivos, de uma matéria que lhe seja própria, inclusive do ponto de vista 

tributário;  

7- Participação dos Estados-membros na vontade federal: via organização 

bicameral do Poder Legislativo, com órgão de representação popular e órgão de 

representação dos Estados (garantidas as condições para que se façam 

representar); 

8- Existência do Poder Judiciário da União, com a inclusão de um Supremo 

Tribunal (com jurisdição nacional) e do Poder Judiciário Estadual (distinto do 

Federal, na organização e competência);  

9- Competência tributária dos entes, observada a particularização dos 

tributos de cada pessoa jurídica de direito interno: é inerente ao Estado148, uma vez 

que sem autonomia financeira149 para que os entes federados desempenhem suas 

competências constitucionais, inexiste a autonomia150;  

10- Intervenção federal nos Estados: garante a proteção da autoridade da 

Constituição Federal e a preservação do Estado Federal da desagregação por meio 

da suspensão temporária de normas constitucionais asseguradoras da autonomia da 

unidade federada atingida pela medida151. 

Assim sendo, pode-se conceituar o Estado Federal como sendo a forma de 

Estado que importa numa organização descentralizada, tanto administrativa 

quanto politicamente, baseada numa repartição de competências entre o 

governo central e os locais, consagrados na Constituição Federal, em que os entes 
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federativos, dotados de autonomia, participam das deliberações da União sem 

dispor do direito de secessão. De regra, há uma Suprema Corte com jurisdição 

nacional e é previsto um mecanismo de intervenção federal para assegurar a 

unidade física e identidade jurídica da Federação152. 

Apenas a título de contextualização e de apontamento das principais 

características do Estado Federal e sua diferenciação da confederação e do Estado 

unitário, vale lembrar que a confederação hoje é uma referência histórica 

(germânica, suíça e norte-americana)153. Já o Estado unitário acha-se submetido a 

um “processo de renovação estrutural, que decorre da ampliação do grau de 

descentralização, para alcançar as formas mais avançadas do regionalismo”: 

Estados como a Itália (Constituição de 1947) e Espanha (Constituição da Espanha 

monárquica de 1978) representam o ensaio dessa nova forma estatal154, o Estado 
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Regional, um tipo intermediário localizado entre o Estado unitário e o Estado 

federal155. 

Ao se analisar o Estado Federal, na medida em que se trata de criação 

jurídico-política, deve-se analisar a Constituição Federal, que pressupõe sua 

existência. “A contemplação normativa do Estado Federal, para visualizar os 

mecanismos, as técnicas e as regras de sua anatomia na Constituição, revela 

imediatamente a complexidade de sua construção jurídico-política156”.  

Isso porque o Estado Federal requer tanto o ordenamento da Federação ou 

da União (ordenamento central, cujas normas são dotadas de incidência nacional), 

como dos Estados-membros (consistente em ordenamentos parciais), que devem 

conviver harmonicamente157. Trata-se do desafio da unidade dialética de duas 

tendências contraditórias (unitária x diversidade; coesão x particularismo)158.  

O objetivo é alcançar a eficácia do exercício do poder no plano interno do 

Estado, garantindo a autonomia dos entes que o compõem (e com isso, a unidade 

da ordem jurídica total), a “unidade na pluralidade” (ou seja, da ordem jurídica 

nacional, harmonizada159 e coordenada com as ordens jurídicas parciais).  

Isso explica por que o federalismo representa uma forma 
descentralizada de organização do poder no Estado, sem embargo 
de se manter um centro assegurador da unidade do sistema jurídico 
(que é quem garante a diversidade das ordens jurídicas parciais)160. 

Idealmente, o sistema federativo há de acomodar essa realidade cambiante, 

marcada pela tensão entre a centralização ou descentralização, fruto da diversidade 

de condicionantes históricas, sociais e políticas, e que induzem a soluções 

peculiares e próprias, sendo o grau das autonomias e extensão de suas 
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competências modelados conforme variáveis específicas a cada etapa de sua 

história161. 

A divisão de competências, que compreende a repartição do poder e das 

atribuições entre os entes federativos, fundamental para a real descentralização do 

poder, enseja o questionamento sobre como e porquê fazê-lo. 

Um dos entendimentos correntes envolve a ideia de eficiência e controle 

governamental, levando à ideia de que o governo central seria ineficiente e corrupto, 

e por isso a descentralização viria como uma solução às dificuldades de se 

implementar as necessárias políticas públicas162. 

No entanto, no entendimento de Gustavo de Paiva Gadelha, se levada ao 

extremo essa visão da descentralização,  

[...] que vem deturpando sua essência, sobretudo na América Latina, 
esmorece os laços federativos, aumentando as desigualdades 
regionais e a fragmentação nacional, porquanto se favorecem 
diretamente os processos de articulação com o mercado 

internacional, olvidando os interesses e objetivos da nação
163. 

A descentralização é fundamental no modelo federativo, mas isso não quer 

dizer que o governo central não tenha importância ou não deva atuar em funções 

reguladoras ou fiscalizadoras. Ela deve ser compreendida em seus graus de 

variação, quais sejam: (i) transferência de capacidades fiscais e de decisão sobre 

políticas para as entidades subnacionais; (ii) transferência para outras esferas de 

governo de responsabilidades pela implementação e gestão de políticas e 

programas definidos no nível federal e; (iii) deslocamento de atribuições do governo 

nacional para os setores privado e não-governamental164. 

Outra concepção é a que atribui ao federalismo o papel de promotor, ainda 

que potencial, de um maior nível de bem-estar e satisfação na sociedade, tendo sido 

formulada pelo professor Wallace Oates em 1972, na obra Fiscal Federalism. 

Formalizou-se pela primeira vez o “teorema da descentralização de Oates”, pelo 
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qual as atribuições (serviços públicos) devem ser conferidos à menor jurisdição que 

seja capaz de abranger as externalidades positivas e negativas geradas pelos 

serviços, cabendo ao governo federal os serviços públicos que envolvam 

externalidades significantes e populações espacialmente dispersas165. 

Como as esferas de governo subnacionais estão mais perto dos eleitores, 

dos consumidores e dos contribuintes são, dessa forma, mais capacitadas para 

perceber as preferências locais no que diz respeito aos serviços públicos e 

impostos.  

Sendo assim, deveriam ficar sob a responsabilidade do governo 
central apenas as provisões de bens/serviços públicos nacionais, ou 
seja, aqueles cujos benefícios atingissem o país como um todo ou 
cuja produção estivesse sujeita a importantes economias de escala – 
por exemplo, os gastos com segurança nacional e infraestrutura de 
transportes. Ou seja, os bens e serviços públicos cujos benefícios 
espalham-se por todo o país devem ser fornecidos pelo governo 
central e aqueles cujos benefícios são ilimitados geograficamente – 
como a iluminação pública e o corpo de bombeiros – deveriam ficar 
sob a responsabilidade das esferas de governo subnacionais166. 

Quando a descentralização é feita de forma eficaz, é facilitado o processo de 

concretização das decisões fundadas no interesse da federação como um todo, 

causadas pelo planejamento do governo central e pelo controle de atividades 

econômicas e sociais importantes167. Além de favorecer a eficácia da ação estatal, 

evitando conflitos e desperdício de esforços e recursos, conforme mencionado 

anteriormente. 

O foco de análise nesta acepção do federalismo fiscal tradicional (ou como 

aponta Neide César Vargas, do “Federalismo Fiscal de Primeira Geração”, nos 

termos mais atuais de Oates) está na atribuição de funções entre os diferentes 

níveis de governo. “Dada a necessidade de garantir-se que o governo subnacional 

obtenha as receitas nas proporções adequadas ao financiamento das funções que 
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lhes são atribuídas, trata-se da atribuição de impostos segundo o princípio do 

benefício168”. 

A repartição de competências, desta feita, como um dos pressupostos do 

Estado Federal (na medida em que desencadeia as regras de configuração dos 

entes federativos, apontando suas áreas de atuação constitucional), condiciona sua 

fisionomia, determinando os graus de centralização e descentralização do poder 

central, sendo, por isso, encarada como a “chave da estrutura do poder federal” e a 

grande questão do federalismo169. 

Dois modelos de repartição de competências podem ser apontados:  

i. modelo clássico, cuja fonte é a Constituição norte-americana de 1787, a 

qual confere à União os poderes enumerados, deixando para os Estados os poderes 

não enumerados (reservados); 

ii. modelo moderno, concebido a partir do constitucionalismo do pós 1ª 

Guerra Mundial, como uma resposta à crescente complexidade da vida social, 

exigindo ação dirigente e unificada do Estado. Favorecendo uma dilatação dos 

poderes da União170, nesta técnica se discriminam as competências legislativas 

exclusivas do poder central e também uma competência comum ou concorrente, a 

ser explorada tanto pela União, como pelos Estados-membros171. 
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de novas atribuições de competências de política econômica, financeira e social. In HORTA, Raul 
Machado, op. cit., p. 278. 
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. 
cit. p. 850. Para Raul Machado Horta, a Constituição alemã de 1949 concebeu a forma mais evoluída 
de repartição de competências do moderno Estado Federal, compreendendo tanto a legislação 
exclusiva da Federação, como da legislação concorrente ou comum, a ser explorada pela Federação 
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assegurando aos Estados a legislação complementar. Essa Constituição contempla o modelo do 
federalismo de equilíbrio via repartição das competências tributárias, previsão de subvenções 
financeiras aos Estados e colaboração federal para atingimento dos planos estaduais de interesse 
comum. In HORTA, Raul Machado, op. cit., pp. 280-281 e pp. 313-314. 
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Importante lembrar que não basta haver apenas a repartição de 

competências: é necessário que elas tenham importância política (seja em termos 

de qualidade, natureza ou significação política das competências), e que exista uma 

correlação estreita entre elas e os recursos financeiros assegurados aos entes para 

que possam ser efetivamente exercidas.  Sem recursos, não há como satisfazer as 

competências outorgadas, e com isso inexiste descentralização, pois esta fica 

esvaziada. Assim, a garantia de recursos próprios é apontada como um dos 

elementos aptos a verificar a existência da Federação172.  

A falta de equilíbrio da equação político-financeira fragiliza a 
Federação, pois a autonomia politica guarda estrita vinculação com a 
capacidade econômico financeira. Inexiste autonomia sem 
independência mínima, o que exige capacidade de autossuficiência. 
Sem recursos próprios, com encargos a cumprir, obrigado a ver-se a 
braços com pedidos de favores para o acatamento de seus 
interesses específicos, como poderia um Estado federado fazer-se 
independente do poder nacional, como poderia assegurar sua 
autonomia?173.  

Como no Estado Federal as competências político-administrativas dos entes 

federativos pressupõem a existência de sua capacidade econômico-financeira, resta 

clara a importância de compreender os fundamentos do federalismo fiscal, 

relacionados à distribuição das competências tributárias (como serão obtidos os 

recursos tributários174), bem como aos mecanismos de repartição de receitas 

tributárias (como serão equilibrados os ingressos e as receitas175). Assim, 

[...] a análise do federalismo fiscal implica o exame da atribuição de 
receitas e gastos entre os entes da federação e sua adequação no 
sentido de garantir tanto ao poder central quanto aos poderes 
subnacionais a viabilidade do atendimento das funções de despesas 
que lhe são atribuídas e, por conseguinte, dos gastos públicos que 
lhe cabem com as receitas das quais dispõem, preservando-se a 
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 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., p. 185-186. 
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 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., p. 186. 
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 O constituinte optou por conferir a cada uma das pessoas jurídicas de direito público um campo 
próprio para instituir seus tributos, estabelecendo, assim, de forma expressa a competência tributária 
de cada um dos entes federativos. In SCHOUERI, Luís Eduardo, Direito Tributário, op. cit., p. 251. 
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 É por meio da repartição das competências tributárias que se objetiva assegurar aos entes 
federados renda suficiente para o cumprimento das atribuições que lhes são reservadas pela 
Constituição. Para desempenhar as atribuições que lhes são próprias, os entes precisam efetuar 
gastos que precisam ser custados por uma fonte de renda suficiente. A divisão de rendas, por isso, é 
entendida por muitos autores como a pedra de toque da Federação, pois sem ela a autonomia é 
reduzida a nada. In GUTIERREZ, Miguel Delgado. Repartição de receitas tributárias: a repartição das 
fontes de receitas. Receitas originárias e derivadas. A distribuição da competência tributária in 
CONTI, José Maurício (org.). Federalismo Fiscal. São Paulo: Manole, 2004, p. 34. 
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autonomia dos entes federados e igualmente a soberania do ente 
nacional176. 

Sobre o federalismo fiscal, Antônio Roberto Sampaio Dória aponta que, 

enquanto a atribuição de competência fiscal aos entes federativos se exauria na 

outorga pura e simples de poder tributário indiscriminado, com reserva de alguns 

instrumentos regulatórios à União, a situação era relativamente simples. Mas 

aumentou-se a complexidade com a introdução do elemento econômico,  

[...] tencionando neutralizar a acumulação de ônus fiscais 
decretados, por poderes diversos, sobre idêntico objeto. Desde este 
momento, impôs-se uma análise seletiva do potencial tributário do 
país para convenientemente reparti-lo entre os órgãos federativos. 
Multiplicaram-se as alternativas e opções. Foi-se acentuada a tensão 
entre as demandas conflitantes das necessidades políticas, de um 
lado, e das considerações econômicas, financeiras e administrativas, 
de outro. O justo equilíbrio tornou-se tarefa delicadíssima177. 

Assim, o federalismo fiscal e seus modelos de atribuição de competência 

tributária e de discriminação de rendas estão diretamente relacionados com o 

federalismo político a que historicamente serviram. Ele retrata, com maior ou menor 

nitidez, a dominante orientação política em cada fase histórica da nação (nos 

períodos de maior centralização ou descentralização), especialmente no que diz 

respeito à inter-relação entre os entes federativos e suas respectivas esferas de 

autonomia, que as repartições de receita tributária buscavam lastrear178.  

Seu “ajuste fino”, portanto, relaciona-se com a integridade do sistema federal 

na medida em que permite compatibilizar a coexistência de diversas esferas de 

governo, garantindo sua adequada autonomia financeira com corretos critérios de 

distribuição das receitas tributárias que guardem compatibilidade com os 

correspondentes encargos considerando as peculiaridades e as desigualdades 

regionais. 
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Tal como não existe modelo ideal de federalismo, também não existe um 

protótipo de federalismo fiscal válido para todas as circunstâncias, uma vez que 

ambos estão sujeitos aos movimentos de adaptação à realidade em que se 

inserem179. Por isso se mostra interessante analisar conjuntamente o federalismo 

político e o federalismo fiscal, uma vez que este se desdobra daquele. 

 Existem, no entanto, algumas diretrizes informadoras de uma ideal 

discriminação de rendas, que se amoldam a qualquer estrutura política comportada 

pelo federalismo, e que, por isso, merecem ser transcritas abaixo180: 

i- receitas proporcionais aos encargos atribuídos ao ente federado;  

ii- complementação de competência regulatória material por meio de 

impostos;  

iii- concentração na União de impostos de difusão econômica nacional, e nos 

governos locais, dos economicamente restritos à sua esfera de influência;  

iv- distribuição equitativa dos impostos de equivalente produtividade e 

daqueles de base real e pessoal;  

v- flexibilidade de acesso a novas fontes tributárias;  

vi- atribuição dos impostos ao órgão que seja mais eficiente para coletá-los e 

administrá-los;  

vii- tentativa de integração dos sistemas;  

viii- eliminação de embaraços à circulação econômica entre as unidades 

federativas;  

ix- possibilidade de distensão do poder tributário federal em casos 

emergenciais. 

A discriminação de rendas materializa-se de diferentes maneiras, e por isso 

pode ser classificada181: 
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 DI PIETRO, Juliano. Repartição das receitas tributárias: a repartição do produto da arrecadação. 
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i. pela fonte / originária: representa a competência impositiva atribuída às 

diferentes esferas de poder, ou seja, a Constituição indica o tributo que a cada 

entidade compete instituir, e o órgão que efetua a arrecadação se apropria de seu 

resultado. 

ii. pelo produto / derivada: a entidade beneficiada não recebe poder tributário 

direto, mas o produto de seu exercício, atribuído à competência alheia. Relaciona-

se, assim, ao recebimento de percentual de receita tributária de competência de 

outro ente, consistindo nas transferências intergovernamentais. Podem comportar, 

ainda, as seguintes modalidades: 

a. obrigatórias / vinculadas: podem ocorrer por meio de 3 técnicas: 

a.1. participação direta por meio da arrecadação de tributo de 

competência de outro ente182;  

a.2. participação direta no produto da arrecadação feita pelo 

ente competente, que institui, regula e arrecada o tributo, mas 

repassa parcela da receita183; 

a.3. participação por expectativa/ fundos de participação184; 

 b. facultativas / não vinculadas: motivadas por considerações de 

solidariedade federativa, seja em caráter institucionalizado, seja 

contingencialmente. 

Essas diferentes modalidades serão exemplificadas oportunamente, com 

apontamento dos mecanismos criados pelo ordenamento jurídico para efetivá-las, 

quando da análise das etapas do federalismo fiscal brasileiro.  
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 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., pp. 18-22, SILVA; José Afonso, op. cit., pp. 661-662 e 
BERCOVICI, Gilberto, Desigualdades regionais (...) op. cit., p. 160-166. 
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 Exemplos: arts. 157, I e 158, I da CF/88. 
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 Exemplos: arts. 157, II e 158, II, III, IV da CF/88. 
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 Exemplo: art. 159, I da CF/88. 
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2.2. O federalismo brasileiro: evolução, peculiaridades, distorções e sua 

relação com as normas tributárias indutoras. 

 

Dadas as características do Estado Federal, suas premissas e apontamento 

de sua intrínseca relação entre federalismo político e federalismo fiscal, partir-se-á 

para a análise da evolução e particularidades do caso brasileiro. 

A contextualização histórica é importante tanto para apreender uma visão 

global da história da formação do Estado brasileiro, como para se entenderem os 

desequilíbrios e distorções do equilíbrio federativo. Em especial, aqueles 

relacionados à concessão de incentivos fiscais estaduais. 

Afinal, 

[...] não houve uma evolução coordenada e planejada que garantisse 
aos entes federados uma estrutura política, administrativa e 
econômica capaz de possibilitar um sistema de governo direcionado 
ao desenvolvimento nacional. Ao revés, durante este período, 
políticas públicas privilegiavam setores estratégicos da economia, o 
que contribuiu para aumentar as diferenças regionais e a competição 
entre os Estados185. 

Sem a visão global dos aspectos do federalismo político combinado com o 

federalismo fiscal, fica prejudicado o entendimento sobre como as normas tributárias 

indutoras - de forma geral - foram manejadas com o objetivo de promover o 

desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais. E, 

especificamente, sobre como e porque os incentivos fiscais estaduais foram 

introduzidos no ordenamento brasileiro e a forma como foram utilizados (ou quiçá 

desfigurados) no decorrer dos anos. 

 

2.2.1. Carta Imperial de 1824. 

 

A primeira Carta Constitucional do Brasil, outorgada186 em 25/03/1824 pelo 

Imperador Dom Pedro I, firmou um governo Monárquico, Constitucional e 

Representativo, confirmou a independência política do Brasil, consolidou a unidade 
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 SARAK, Denis, op., cit., p. 50. 
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 Por isso não se usa a nomenclatura Constituição, uma vez que ela não foi promulgada, tendo sido 
a Assembleia Geral Constituinte dissolvida e criado um Conselho de Estado para elaborar um novo 
projeto em consonância com a vontade do imperador. 
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nacional em um Estado unitário e tornou possível, durante a maior parte do séc. XIX, 

um ambiente de ordem e liberdade (apesar dos graves vícios de fraude eleitoral e 

fraqueza dos partidos187).  

Em 1808, com a presença da corte portuguesa, criou-se uma inédita 

situação territorial em que a “colônia sediava o poder político de um Império, cuja 

sede constitucional passava a receber as ordens da parte colonizada188”. Mas essa 

centralização ocorrida na prática não foi suficiente para alterar de forma significativa 

a dinâmica das Províncias189 no que se refere à independência de que dispunham 

para tratar dos assuntos locais. 

Com a Independência e outorga da Carta em 1824 foi adotada a forma 

unitária de Estado190 por um receio de que a descentralização do poder pudesse: (i) 

implicar perda de controle sobre os interesses da classe dominante, (ii) representar 

maiores dificuldades no atingimento de objetivos particulares, e (iii) romper o 

alinhamento ao pensamento dominante na Europa no sentido de que Monarquia e 

forma unitária de Estado sincronizavam melhor191. 

Com a partida do Imperador para Portugal em 1831 e a instalação da 

regência (dada a minoridade do príncipe) foi suspenso o processo centralizador que 

estava em andamento e dois eventos sinalizaram essa mudança:  
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. 
cit., p. 185. 
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 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., p. 201. 
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 As 17 capitanias hereditárias do século XIX eram autônomas, indivisíveis e desvinculadas entre si, 
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 Razões de cunho político-econômico e feição histórico-ideológica determinaram a adoção da 
forma unitária de Estado em 1824. Tratava-se de opção atendia aos interesses dos então detentores 
do poder (ainda que as condições físicas, diversidades ambientais, extensão, necessidade de garantir 
respostas rápidas dos governos locais na defesa contra investidas estrangeiras, dificuldade nos 
transportes e comunicação, todos estes fatores direcionassem para a opção mais razoável de 
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único de poder representativo dos comandos da metrópole era ilusório, já que Metrópole estava 
distante e o enfeixamento das forças da colônia em um único centro representava um risco de rápida 
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hereditárias atendia às conveniências da metrópole. In ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., pp. 
199-200. 
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i. Ato Adicional de 1834 (lei nº 16, de 12/05/1834), que sugeria a adoção de 

uma Monarquia Federativa, cogitando-se a criação de Assembleias Provinciais, 

substitutivas dos Conselhos Gerais192, com competência para eleger o Regente e 

para “instituir os impostos para elas necessários, contanto que estes não 

prejudiquem as imposições gerais do estado193” - o que não acabou vingando. De 

qualquer forma houve uma mudança com uma abrangência maior das Assembleias 

Provinciais e,  

ii. advento do Código de Processo, que permitia ação maior e mais 

autônoma das Províncias – o que também foi modificado e suprimido pela lei nº 3, 

de 03/12/1841194.  

Desde o período imperial percebe-se, assim, uma alternância entre 

centralização e descentralização, que acompanhará o constitucionalismo brasileiro – 

motivo pelo qual este período da história do Brasil, ainda como Estado unitário, foi 

incluído na análise do Federalismo brasileiro.  

 

2.2.2. Constituição de 1891. 

 

Com o esgotamento do regime monárquico, sobreveio a República e foi 

instituída uma nova ordem, em que o federalismo foi implantado 

constitucionalmente. 

Fruto da influência alienígena da Constituição dos Estados Unidos, o Brasil 

adotou a forma de Estado Federal em sua primeira Constituição Republicana, em 

que pesem as profundas diferenças em seus processos de construção. Enquanto 

nos Estados Unidos o Estado Federal surgiu de um movimento centrípeto, em que 

Estados separados buscaram a união (conforme visto no item anterior), no Brasil o 
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 Representando, assim, uma primeira tentativa de descentralização e sendo considerado por 
autores como Ernani Contipelli, “raiz histórica do federalismo brasileiro, ao introduzir uma profunda 
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movimento foi centrífugo, em que um Estado unitário, com as então Províncias 

fundidas, descentralizou-se.  

No processo de formação por aglutinação (movimento centrípeto), o poder é 

cedido à União, que representa o Estado Federal, enquanto no processo de 

formação por segregação (movimento centrífugo), o poder-competência é retirado 

do poder central e redistribuído aos entes autônomos formados195. 

Algumas das críticas ao texto consistiam no fato de a Constituição não 

guardar correspondência com a realidade. Apesar do axioma do liberalismo ser o 

afastamento do Estado da sociedade e a neutralização do poder pessoal dos 

governantes, não houve a desconcentração efetiva do poder político, convertendo-

se o Presidente da República em um “rei sem trono”, ou de “monarca sem coroa”, 

uma vez que as instituições mostravam-se impotentes para romper a tradição, o 

costume, a menoridade cívica e os vícios sociais ingênitos196. 

Mais do que um sentimento nacional de união com respeito às diversidades 

regionais, que normalmente pauta a adoção do federalismo, estiveram presentes 

fundamentos econômicos e políticos, não necessariamente tendentes à eficiência 

econômica e ao aperfeiçoamento institucional do Estado brasileiro, mas sim de 

privilegiar interesses locais, estes, por sua vez, com mote em interesses de 

poucos197.  

Do ponto de vista tributário, foram previstas competências privativas da 

União e dos Estados, com um vasto campo remanescente, concorrente e cumulativo 

para tributarem quaisquer outras situações198, desde que não interferissem com a 

discriminação expressa nem importassem no estabelecimento de impostos de 

trânsito (a feição mais original da discriminação de rendas da Primeira República199). 

Com fulcro na competência concorrente foram instituídas pela União as três 

vigas mestras das finanças públicas brasileiras por meio da criação (i) do imposto 
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sobre consumo (lei n° 25/1891), ora sobre produtos industrializados, (ii) do imposto 

sobre a renda (lei n° 4.984/1924) e (iii) do imposto sobre vendas e consignações (lei 

n° 4.625/1922), posteriormente transferido aos Estados em 1934, o qual evoluiu para 

o imposto sobre a circulação de mercadorias (antigo ICM e atual ICMS)200. 

Foram garantidas aos Estados as competências exclusivas para imposição 

de impostos sobre exportação de mercadorias de sua própria produção201, imóveis 

rurais e urbanos, transmissão de propriedade e sobre indústrias e profissões202, 

além de taxas e contribuições previstas no art. 9° da Constituição203. 

Já à União foram garantidas as competências para instituir o imposto de 

importação (que até então constituía sua principal fonte de receita tributária, sendo 

posteriormente superado pelo imposto sobre consumo), direitos de entrada / saída / 

estada de navios, taxas de selo e de correios e telégrafos.  

No campo de incidência do imposto de importação foi travado o mais 

profundo conflito de competência tributária entre os entes federativos, pois os 

Estados passaram a cobrá-lo na entrada de mercadorias de outras unidades sob a 

forma de impostos interestaduais, ainda que existisse vedação expressa na própria 

Constituição204. Esses problemas arrastaram-se por anos, consistindo na primeira 

manifestação da “guerra fiscal205” entre Estados-membros, até que a lei federal n° 

1.185/1904 definiu os critérios e situações em que a cobrança mostrava-se 

possível206.  
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1934, essa cobrança persistiu até o Estado Novo, tendo sido suprimida gradualmente, desde a edição 
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Com relação aos Municípios, a Constituição não os outorgou poderes 

tributários próprios, limitando-se o art. 68 a estipular que os Estados organizar-se-

iam de forma a assegurar a autonomia dos Municípios em tudo quanto respeitasse 

aos seus peculiares interesses207.  

A Constituição não previa expressamente nenhuma discriminação do 

produto da arrecadação, determinando que cada Estado provesse as necessidades 

de seu governo e administração às suas expensas, cabendo à União prestar socorro 

em caso de calamidade pública e apenas quando solicitado208. 

Ou seja, em um quadro de rígida repartição de direitos e deveres, em que 

cada ente federativo deveria subsistir com os próprios meios, não havia a 

preocupação constitucional com a redução das desigualdades sociais e regionais 

por meio da repartição das receitas.  

O Nordeste foi acudido de forma intermitente (e não-vinculada) por conta 

das secas, tendo alcançado seu ponto máximo com o decreto n° 3.965/1919, que 

destinava 2% da receita federal para a realização de obras de irrigação na região. 

Uma característica marcante desta etapa do federalismo, chamada por 

Antônio Roberto Sampaio Dória de “federalismo financeiro centrífugo” foi a 

hostilidade tributária estadual, que realmente surpreendia numa federação recém-

instituída.  

Explicam-na, talvez, as tendências econômicas autárcicas e 
centrífugas dos Estados, até certo ponto desagregadoras do 
entrelaçamento federativo. De sérias consequências políticas e mais 
ainda econômicas, frustrantes da formação de amplo mercado 
nacional, imprescindível num país de dimensões continentais, essas 
hostilidades haveriam de liberar o mecanismo impulsionador do 
pêndulo do poder federativo, deslocando-o lentamente, num grande 

                                                                                                                                                                                              
do DL 379/38, até sua total extinção apenas em 1943. In BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades 
regionais (...), op. cit., p. 184. 
207

 Essa disposição reforçou a concentração das forças econômicas nos “chefes municipais”, que 
cooptavam os grupos sociais desfavorecidos, que dependiam desses titulares do poder econômico, e 
conseguiam arregimentar votos para o político estadual, em trocas de favores pessoais e 
manutenção da posição de mando, criando e fortalecendo o fenômeno do coronelismo. In ROCHA, 
Carmem Lúcia Antunes, op. cit., p. 220. 
208

 Art. 5º - Incumbe a cada Estado prover, a expensas próprias, as necessidades de seu Governo e 
administração; a União, porém, prestará socorros ao Estado que, em caso de calamidade pública, os 
solicitar. 
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arco, para o polo oposto, com o predomínio cada vez mais evidente 
do governo central209. 

Nos primeiros anos dessa nova organização houve um descompasso com 

diversos problemas administrativos e financeiros que fizeram com que o instrumento 

da intervenção federal fosse utilizado reiteradas vezes, e não necessariamente 

obedecendo aos procedimentos previstos pela Constituição (lembrar que várias 

constituições estaduais se autoconcederam competências e direitos além dos 

limites210 previstos na Constituição Federal, colocando em xeque, ainda que 

aparentemente, a sobrevivência da federação)211. 

Esse cenário foi agravado pela “política dos governadores” que, em tese, 

coordenaria uma política sincronizada e harmoniosa entre União e Estados-

membros, mas que, na prática, consistia num colonialismo interno, fazendo surgir o 

que ficou conhecido como “política do café com leite”, em que se alternavam no 

poder político nacional representantes dos Estados de MG e SP, alternadamente212. 

Isso criava um movimento antifederativo, afastando a desejada participação 

igualitária e efetiva das outras entidades federadas do centro do poder, que não foi 

solucionado pela reforma constitucional de 1926, levada a cabo pelo Presidente 

Arthur Bernardes213, sendo a Constituição tragada pela Revolução de 1930214.  

Foram várias as causas que levaram a esse desfecho: fraude eleitoral 

institucionalizada; a crise econômica de 1929 (que pôs em xeque a legitimidade da 

democracia liberal e do respectivo liberalismo econômico, favorecendo o surgimento 
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 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 54. 
210

 A plenitude no exercício da autonomia abria a chance de se cometerem exorbitâncias, como a 
consagração da soberania dos Estados nas constituições estaduais de PI, RJ, PR, MT, BA, SP e SC. 
A Constituição Estadual do RS de 14/07/1891 é caso ilustrativo da atividade constituinte no terreno 
nas exorbitâncias constitucionais, sem contraste jurídico eficaz para as demasias da autonomia, 
como “absorção de função legislativa pelo Presidente do Estado, livre nomeação do Vice-Presidente, 
reforma constitucional sem participação do Poder Legislativo para decretá-la, revogação de 
resoluções e atos locais”. In HORTA, Raul Machado, op. cit., pp. 350-351 e pp. 357-358. 
211

 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., pp. 218-219. No mesmo sentido, BONAVIDES, Paulo. O 
planejamento e os Organismos Regionais (...), op. cit., pp. 364-365. 
212

 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit. pp. 219-220.  
213

 “A emenda de 1926 mostrou-se, porém, serôdia. O reequilíbrio nas relações políticas entre a 
União e os Estados em termos de federalismo dualista estava para sempre desfeito.(...) Chegava a 
Emenda, pois, com manifesto atraso perante os fatos, visto que as exigências sociais e econômicas 
mais fortes e imperativas estavam prestes a inaugurar novo e amplo período na vida do federalismo 
brasileiro” in BONAVIDES, Paulo. O planejamento e os Organismos Regionais (...), op. cit., p. 365. 
214

 “A revisão constitucional de 1926 assinala o declínio formal e jurídico da plenitude do Estado-
membro e esse afastamento da autonomia originária da Constituição de 1891 encontrou seu 
coroamento na Revolução de 1930” in HORTA, Raul Machado, op. cit., p. 375. 
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de correntes extremistas de direita e esquerda pelo mundo afora); o surgimento de 

uma classe operária descontente (lembrar que o processo de industrialização foi 

estimulado pela 1ª Guerra Mundial); uma pequena burguesia em ascensão e a 

revolta de 1932, que levantou São Paulo contra o governo central, exigindo a 

redemocratização e reconstitucionalização215. 

Retomando os conceitos detalhados no capítulo 1, a evolução do país para a 

centralização e incremento do poder político e financeiro refletia algumas tendências 

universais relacionadas à transição do Estado Liberal para o Estado Social, com 

expansão do caráter providencial do Estado, sua interferência sobre o domínio 

econômico, o comando da conjuntura econômica em seus ciclos depressivos, 

inflacionários ou de euforia, somado à passagem da economia brasileira, de feição 

preponderantemente agrária, para uma industrial, com todas as tensões 

correspondentes216. 

 

2.2.3. Constituição de 1934. 

 

Esta Constituição representou uma estrutura pouco adequada para 

solucionar os embates que a acabaram destruindo, no domínio econômico-social 

(democracia liberal x socialismo), no âmbito político (federalismo x unitarismo) e na 

esfera governamental (presidencialismo x parlamentarismo) somada à conjugação 

de múltiplas adversidades (econômicas, políticas e sociais, nos planos interno e 

externo) tornando sua duração curta, tendo sucumbido em 10/11/1937, vítima de 

golpe desfechado pelo próprio presidente217. 

A Constituição, apesar de efêmera, inicia o ciclo do “federalismo financeiro 

centrípeto”. Manteve-se a autonomia estadual, embora mais restrita, liberando-se o 

status político e financeiro dos Municípios em relação aos Estados218. 
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. 
cit. 188. 
216

 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 71. 
217

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. 
cit., pp. 189-190. 
218

 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., pp. 71-72. 
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Do ponto de vista tributário a Constituição sistematizou e estabilizou os 

instrumentos tributários que já existiam de fato, resultado das tentativas empíricas 

de ajuste da realidade financeira às condicionantes políticas e econômicas219.  

À União foi garantida a competência para instituir o imposto de 

importação220, do selo federal221, de consumo, de renda e sobre transferência de 

fundos ao exterior: ou seja, dispunha a União de poderosa aparelhagem fiscal, com 

os mais nobres e produtivos impostos. E apesar de não ter inovado no setor das 

competências privativas federais, endossou o regime de rendas de que o governo 

central já dispunha222. 

Já os Estados dispunham da competência para tributar a propriedade 

territorial rural (sendo que os urbanos passaram para a competência dos 

Municípios); a transmissão da propriedade causa mortis (abrangendo bens imóveis e 

móveis, autorizada a progressividade do tributo) e inter vivos; indústrias e profissões; 

selo estadual; de exportação (limitada a alíquota a 10% ad valorem vedados 

adicionais, que poderiam ser excepcionalmente autorizados pelo Senado, desde que 

por tempo limitado223); sobre vendas e consignações (que se transformou no 

principal sustentáculo das finanças estaduais) e sobre o consumo de motor de 

explosão não produzido no país.  

Quanto à competência territorial, o imposto de exportação continuou a 

competir ao Estado de produção do bem; o de transmissão de bens corpóreos cabia 

ao Estado em cujo território se situassem; o de bens incorpóreos, ao Estado onde se 

houvesse aberto a sucessão. E o de vendas e consignações nas vendas ou 

transferências interestaduais não foi tratado pela Constituição, o que ensejou atritos 

entre as unidades produtoras e consumidoras224. 
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 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 72. 
220

 Era eliminada, assim, a intervenção dos Estados nessa área, dispondo a União de forma 
exclusiva, sobre sua gestão regulatória / extrafiscal. 
221

 Incidente sobre atos emanados de seu governo, negócios de sua economia e instrumentos de 
contratos ou atos regulados por lei federal, vide art. 6°, I, e. 
222

 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., pp. 73-74. 
223

 “Era o reconhecimento tácito da imprescindibilidade do tributo pelo padrão da economia 
prevalecente ao tempo, e, simultaneamente, a chancela de sua nocividade, neutralizada em parte 
pela cristalização de limites quantitativos à sua incidência”. In DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. 
cit., p. 74. 
224

 Apesar de a Constituição prescrever a uniformidade do imposto, sem distinção de procedência ou 
destino (art. 8°, § 1°), com expressa proibição da cobrança dos impostos interestaduais, 
intermunicipais, de qualquer natureza, no art. 17, IX. 
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Sobre a competência privativa dos Municípios, a Constituição lhes atribuiu 

pela primeira vez os seguintes instrumentos fiscais: impostos de licença, predial e 

territorial urbanos; sobre diversões públicas e sobre imóveis rurais. Não foi suficiente 

para garantir a autonomia financeira, ainda que os Municípios participassem da 

metade da arrecadação do imposto estadual de indústrias e profissões (até porque 

não se tratava de tributo prioritário para os Estados, era de pequena rentabilidade, 

além de, conceitualmente, manter a dependência dos municípios).  

Quanto à discriminação de rendas, foi estruturado um sistema muito 

complexo e exaustivo, com 17 impostos privativos, dando à questão da bitributação 

uma solução formalística (pois as manifestações de riqueza não comportam tal grau 

de especialização225). Ao lado da competência fiscal exclusiva, previu-se a 

competência concorrente, autorizando Estados e União a criarem outros impostos, 

mas determinando a prevalência da tributação federal226. Quanto à competência 

comum, era exercível pela arrecadação de taxas e contribuições de melhoria227. 

 Sobre a discriminação pelo produto, já foi mencionada a divisão da receita do 

imposto de indústrias e profissões entre Estados e Municípios. Além disso, foi 

previsto um entrelaçamento nacional com os impostos de competência residual228, 

facultando-se aos Estados e União a celebração de acordos para coordenar e 

desenvolver melhor os serviços tributários. 

Acerca dos auxílios e subvenções foi prevista a aplicação de quantia nunca 

inferior a 4% das receitas federais em obras e serviços de assistência na defesa 

contra os efeitos da seca229, entretanto essa transferência de renda mostrava-se 
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 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 80. 
226

 Art. 11 - É vedada a bitributação, prevalecendo o imposto decretado pela União quando a 
competência for concorrente. Sem prejuízo do recurso judicial que couber, incumbe ao Senado 
Federal, ex officio ou mediante provocação de qualquer contribuinte, declarar a existência da 
bitributação e determinar a qual dos dois tributos cabe a prevalência. 
227

 Art. 124 - Provada a valorização do imóvel por motivo de obras públicas, a administração, que as 
tiver efetuado, poderá cobrar dos beneficiados contribuição de melhoria. 
228

 Art. 10, parágrafo único: A arrecadação dos impostos a que se refere o número VII será feita pelos 
Estados, que entregarão, dentro do primeiro trimestre do exercício seguinte, trinta por cento à União, 
e vinte por cento aos Municípios de onde tenham provindo. Se o Estado faltar ao pagamento das 
cotas devidas à União ou aos Municípios, o lançamento e a arrecadação passarão a ser feitos pelo 
Governo federal, que atribuirá, nesse caso, trinta por cento ao Estado e vinte por cento aos 
Municípios. 
229

  Art. 177 - A defesa contra os efeitos das secas nos Estados do Norte obedecerá a um plano 
sistemático e será permanente, ficando a cargo da União, que dependerá, com as obras e os serviços 
de assistência, quantia nunca inferior a quatro por cento da sua receita tributária sem aplicação 
especial. § 1º - Dessa percentagem, três quartas partes serão gastas em obras normais do plano 
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insuficiente diante das necessidades, sendo fruto de uma concepção estática do 

federalismo no que tange às relações intergovernamentais230.  

A tendência de introduzir alguma cooperação pode ser percebida no art. 9°, 

pelo qual se facultou à União e Estados celebrarem “acordos para a melhor 

coordenação e desenvolvimento dos respectivos serviços e, especialmente, para a 

uniformização de leis, regras ou práticas, arrecadação de impostos, prevenção e 

repressão da criminalidade e permuta de informações”. Na mesma linha, à União foi 

atribuída a competência para endereçar as grandes endemias do país, cabendo-lhe 

o custeio, direção técnica e administrativa das zonas sem recursos para tanto231. 

Alguns doutrinadores entenderam que o federalismo dual era substituído pelo 

federalismo cooperativo. Entretanto, Carmem Lúcia Antunes Rocha critica essa 

terminologia importada dos padrões dos EUA, pois se forjou no Brasil uma forma 

federativa muito distante do modelo estrangeiro. 

 [...] o federalismo tupiniquim, pejado de fenômenos políticos 
caboclos, intercalado, ou, mesmo, impedido de se aperfeiçoar pelo 
advento do coronelismo, da política dos governadores e pelas 
ditaduras militares, que assolaram os primeiros anos da República 
Federativa, tão pouco pública e quase nada federativa. Tudo isso 
cunhou, no Brasil, uma situação peculiar, à qual não se ajustam os 
termos elaborados pelos doutores de outros Estados, que os pensam 
segundo suas realidades e não como meras cópias232.  

Além disso, a autora afirma que a condição de “cooperativa” não se deu 

apenas em 1934, seja porque o discurso constitucional sempre previu a coexistência 

entre os entes federativos, que deveriam cooperar com o poder central, seja porque, 

na prática, a maioria dos entes subnacionais não teria mesmo condições de 

sobreviver sem a cooperação do poder central233. 

                                                                                                                                                                                              
estabelecido, e o restante será depositado em caixa especial, a fim de serem socorridos, nos termos 
do art. 7º, nº II, as populações atingidas pela calamidade. § 2º - O Poder Executivo mandará ao Poder 
Legislativo, no primeiro semestre de cada ano, a relação pormenorizada dos trabalhos terminados, e 
em andamento, das quantias despendidas com material e pessoal no exercício anterior, e das 
necessárias para a continuação das obras. § 3º - Os Estados e Municípios compreendidos na área 
assolada pelas secas empregarão quatro por cento da sua receita tributária, sem aplicação especial, 
na assistência econômica à população respectiva. § 4º - Decorridos dez anos, será por lei ordinária 
revista a percentagem acima estipulada. 
230

 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 85.  
231

 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., p.226. No mesmo sentido, HORTA, Raul Machado, op. 
cit., p. 385. 
232

 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., p. 227. 
233

 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., pp. 227-228. 
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De qualquer forma, o que se percebe é que a Constituição de 1934 foi  

[...] a precursora na adoção dos princípios de cooperação 
intergovernamental e regras para transferência compartilhada de 
recursos, além de instituir um sistema tributário capaz de conferir 
maior autonomia aos entes federados.234 

Do ponto de vista da atuação no domínio econômico, a Constituição previu a 

possibilidade de intervenção da União que podia inclusive estabelecer monopólios 

se fosse para o atingimento de interesses públicos específicos235. 

Com a ruptura com a ordem constitucional e a instituição do Estado Novo 

(que durou oito anos, até que as mesmas Forças Armadas que haviam conduzido 

Getúlio Vargas ao poder em 1930, tirassem-no em 1945), a Constituição de 1934 

não se afirmou como diretriz normativa do processo político e financeiro, tendo sido 

um “elo perdido no processo de tentativa e erro e aperfeiçoamento que vinca 

fundamente a história das instituições federativas brasileiras236”. 

 

2.2.4. Carta Política de 1937. 

 

Trata-se de Carta inspirada na Constituição da Polônia de 1935 (daí o 

apelido de “Polaca”), nas ideias nazifascistas de Hitler e Mussolini e pelo ideário 

corporativista do Estado Novo português. Deveria ter sido submetida a plebiscito 

nacional, o que nunca aconteceu. 

Algumas singularidades: o Congresso Nacional permaneceu fechado ao 

longo da ditadura, foram emitidos milhares de decretos-leis237 na mais completa 

                                                             
234

 SARAK, Denis, op. cit., p. 56. No mesmo sentido, CONTIPELLI, Ernani. Federalismo brasileiro: 
origem e dinâmica constitucional, op. cit., p. 167. 
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 Art. 116 - Por motivo de interesse público e autorizada em lei especial, a União poderá 
monopolizar determinada indústria ou atividade econômica, asseguradas as indenizações, devidas, 
conforme o art. 112, nº 17, e ressalvados os serviços municipalizados ou de competência dos 
Poderes locais. 
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 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 86. 
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 A equiparação da “comoção intestina grave” ao estado de guerra (autorizada pela EC n° 1, de 
18/12/35) disparou o número de decretos presidenciais, mais corrosivos que as intervenções federais. 
In HORTA, Raul Machado, op. cit., p. 393. 
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permissividade jurídica238 com o poder político absolutamente centralizado na chefia 

do poder executivo federal. 

O federalismo formal instaurado em 1937 era unitário de fato239, e acabou 

com a autonomia política local por meio da designação de interventores delegados 

do governo central. Entretanto, curiosamente, o Estado Novo não nutria ambições 

de centralização financeira como instrumento para realização de seus propósitos, e 

ao contrário do que se poderia imaginar, “onde reinava a unidade política, imperava 

a diversidade financeira240”. 

Com isso, a análise desta etapa do federalismo fiscal alinha-se com os 

mesmos pressupostos apontados na Constituição de 1934, sem alterações 

substanciais; pontuando-se apenas as que seguem: (i) o imposto sobre consumo 

tornou-se abrangente a toda e qualquer mercadoria, eliminando a competência dos 

Estados de tributar o consumo de combustível de motor de explosão, o qual, 

posteriormente foi unificado sob o comando federal no (ii) imposto sobre 

combustíveis, lubrificantes líquidos, participando os Estados e Municípios de sua 

arrecadação, e, por fim, (iii) a unificação na jurisdição federal do conjunto das 

incidências do imposto sobre a renda241.  

Vale ressaltar que o imposto sobre vendas e consignações (IVC), fonte de 

receita importante dos Estados (já superando as receitas advindas do imposto de 

exportação), era cobrado do produtor nas operações interestaduais,  
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 Nenhum decreto-lei seria passível de impugnação eficaz, uma vez que tanto o poder de legislar 
como a prerrogativa de acionar o mecanismo de controle de constitucionalidade estavam 
centralizados. Se fosse declarada inconstitucional uma lei, que, a juízo do Presidente, fosse 
necessária ao bem-estar do povo/promoção ou defesa de interesse nacional de alta monta, ele 
poderia submeter novamente ao exame do Parlamento, e se fosse confirmado por 2/3 dos votos em 
cada uma das casas, ficaria sem efeito a decisão do tribunal, além de emendada a Constituição. Com 
isso, tinha-se a confirmação da teoria de Ferdinand Lassale para quem os problemas constitucionais 
são questões de poder, não jurídicos, e de Gadamer, que reputa incompatíveis hermenêutica jurídica 
e regimes de força (uma vez que nesses governos, o senhor absoluto sempre poderá “explicar” suas 
próprias palavras e sobrepô-las às regras usuais de interpretação) In MENDES, Gilmar Ferreira; 
COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit. pp. 191-192.. 
239

 Vale lembrar que, ainda que houvesse a previsão de que a lei federal poderia delegar aos estados 
a faculdade de legislar sobre matérias de competência exclusiva da União quando se tratasse de 
interesses predominantes de um ou mais Estados, a possibilidade era limitada pelo fato de existir a 
necessidade de submeter a sua vigência à aprovação do Governo Federal. A legislação concorrente 
também foi mantida no texto, mas caso fosse para suprir a ausência da legislação federal primária, 
caso essa fosse editada posteriormente, derrogaria a lei estadual, revelando o sentido unitário da 
técnica ordenadora da legislação concorrente. In: HORTA, Raul Machado, op. cit., p. 283 e p. 394. 
240

 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 88. 
241

 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., pp. 90-91. 
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[...] de sorte que, considerando a base econômica do IVC, os 
Estados mais pobres continuaram sem conseguir suportar seus 
gastos com recursos próprios. Considerando que os mecanismos de 
distribuição intergovernamental horizontal e vertical da receita não 
foram alterados, as disparidades regionais resolviam-se por meio de 
transferências ‘ad hoc’ e dos gastos orçamentários do governo 

central242. 

Sobre a discriminação das receitas tributárias, a Carta de 1937 representou 

inegável retrocesso, com supressão do percentual de rendas federais para 

atendimento das áreas críticas do Nordeste, sendo que a única forma de 

cooperação financeira resultou não da Carta, mas da Lei Constitucional n° 4/1940, 

que previa a participação dos Estados e Municípios na arrecadação do imposto 

único sobre operações envolvendo carvão mineral, combustíveis e lubrificantes, o 

qual deveria ser aplicado na conservação e desenvolvimento de suas redes 

rodoviárias. Trata-se, aqui, da primeira manifestação de imposto efetivamente 

nacional243. 

 

2.2.5. Constituição de 1946. 

 

A Assembleia Constituinte pós-Estado Novo instalada em 02/02/1946 não 

partiu de um anteprojeto vindo de fora, mas do trabalho de uma “Grande Comissão” 

que adotou como texto-base a CF de 1934, e por isso teve progressão rápida, com 

aprovação em 18/09/1946244. 

Liberalização da vida política, relativa descentralização financeira e intenção 

de valorizar os Municípios245 consistiram na pedra de toque da Constituição de 1946. 

Sua falha (apesar dos 20 anos de vigência246, 21 emendas e modificação por 
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 CUNHA, Fabiana Azevedo da, op. cit., p. 73. 
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 CUNHA, Fabiana Azevedo da, op. cit., pp. 93-94. 
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. 
cit. p. 195. 
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 Esse destaque à valorização dos municípios fez transparecer o espírito do texto constitucional, 
chamado por alguns de “revolução municipalista de 1946”. In: DI PIETRO, Juliano, op. cit., p. 73. 
246

 Mais de 20 anos em clima de tolerância e paz, apesar dos vários abalos, como suicídio do Getúlio 
Vargas, tentativa de obstar a posse de Juscelino Kubitschek; renúncia de Jânio Quadros e a 
subsequente manobra, dada a tentativa frustrada de evitar a posse do vice João Goulart, de reduzir-
lhe os poderes por meio da adoção de fórmula parlamentarista, tão artificial e ilegítima que foi 
rejeitada no referendo. In: MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet, op. cit. pp. 195-196. 
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diversos atos institucionais e complementares) foi a de ser uma projeção do 

passado247. 

Vale ressaltar que em sua vigência passaram a valer as profundas 

alterações promovidas pela Emenda Constitucional n° 18/65, que instituiu as bases 

do atual modelo tributário brasileiro. Como bem pontua Antônio Roberto Sampaio 

Dória: 

[...] a modificação do sistema foi radical, abrangendo não só a 
discriminação nominalística de rendas, mas também todos os 
fundamentos da estrutura tributária nacional, no que se constituiu 
talvez, na mais eficaz e fecunda das reformas empreendidas no novo 
ciclo federativo, de integração ou cooperação248. 

Entretanto, dados a relevância das alterações e o fato de ter passado a 

produzir efeitos apenas no final da vigência da Constituição de 1946, tendo sido 

absorvida pela Carta de 67 com pequenos reparos, optou-se por tratar da nova 

modelagem tributária no próximo item, quando do detalhamento da Carta de 67. 

Do ponto de vista tributário, na Constituição de 1946 a União restou com 

competência para instituir249:  

I - imposto sobre importação de mercadorias de procedência estrangeira; 

II - imposto sobre consumo de mercadorias (do qual, a União distribuía aos 

municípios 10% do total que arrecadasse, efetuada a distribuição em partes iguais); 

III - imposto sobre produção, comércio, distribuição e consumo, e bem assim 

importação e exportação de lubrificantes e de combustíveis líquidos ou gasosos de qualquer 

origem ou natureza, estendendo-se esse regime, no que fosse aplicável, aos minerais do 

País e à energia elétrica (na forma de imposto único250, incidente sobre cada espécie de 

produto. Da renda resultante, 60% no mínimo eram entregues aos Estados, ao DF e aos 

Municípios, proporcionalmente à sua superfície, população, consumo e produção, nos 

termos e para os fins estabelecidos em lei federal); 
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 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., pp. 102-103. 
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 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 162. 
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 Art. 15 CF. 
250

 “A importância econômica de tais produtos e o clima volátil de exaltação política, que sempre 
cercou as discussões relativas a seu aproveitamento e exploração, aconselharam um regime 
tributário especial, concentrado nas mãos do governo federal, repartindo-se o produto de seu 
exercício”. In DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 109. 
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IV - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (do qual a União 

entregava igualmente aos municípios 15% do total que arrecadasse, dos quais, metade 

deveria ser aplicada em benefícios de ordem rural, na busca de melhoria das condições 

econômicas, sociais, sanitárias ou culturais das populações das zonas rurais); 

V - imposto sobre a transferência de fundos para o exterior; 

VI - imposto sobre negócios de sua economia, atos e instrumentos regulados por lei 

federal. 

VII - imposto sobre a propriedade territorial rural (cujo produto da arrecadação era 

entregue pela União aos Municípios onde estivessem localizados os imóveis sobre os quais 

incidisse a tributação251).   

VIII - Impostos extraordinários (nos casos de iminência de guerra externa ou efetiva 

guerra externa; não partilhados e deveriam suprimir-se gradualmente, dentro em cinco anos, 

contados da data da assinatura da paz). 

Já aos Estados (quase repetindo o rol constante da Carta de 1937) cabiam 

os seguintes impostos252: 

I - Transmissão de propriedade causa mortis (se de bens corpóreos: cabendo ao 

Estado em cujo território se achassem situados; se de bens incorpóreos inclusive títulos e 

créditos, ao Estado em cujo território os valores da herança fossem liquidados ou 

transferidos aos herdeiros);  

II - vendas e consignações efetuadas por comerciantes e produtores, inclusive 

industriais, isenta, porém, a primeira operação do pequeno produtor, conforme o definir a lei 

estadual (devendo ser uniforme, sem distinção de procedência ou destino);  

III - exportação de mercadorias de sua produção para o estrangeiro, até o máximo 

de 5% ad valorem, vedados quaisquer adicionais (Senado poderia autorizar o aumento, por 

determinado tempo, a até o máximo de 10% ad valorem, em casos excepcionais);  

IV - os atos regulados por lei estadual, os do serviço de sua justiça e os negócios 

de sua economia. 
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 Restava claro se tratar de instrumento de extrafiscalidade. A transferência da competência dos 
Municípios para a União visava somente a finalidades ordenatórias e não fiscais, pois o produto da 
arrecadação do imposto era dos Municípios onde os imóveis se localizavam, servindo como 
instrumento complementar para a promoção da reforma agrária. In DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, 
op. cit., p. 110. 
252

 Art. 19 CF. 
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A capacidade econômica dos Estados de gerar tributos mostrava-se 

desproporcional frente às pretensões e responsabilidades da Administração. Poder-

se ia atribuir esse descompasso a: (i) o fato de os regimes tributários estaduais 

serem obsoletos, ineficientes, sem condições de transformar potencialidades 

tributárias em recursos, e (ii) presença de forte desigualdade regional, que implicava 

a incapacidade econômica de extensas áreas de suportar a carga tributária, sem 

que isso prejudicasse o já precário processo produtivo. As transferências de receitas 

federais viriam como uma forma de solucionar essa questão, ainda que mais em 

proveito dos Municípios253. 

Quanto aos Municípios254, o quadro era o seguinte: 

I - imposto sobre propriedade territorial urbana;  

II - predial;  

III - imposto sobre a transmissão de propriedade imobiliária inter vivos e sua 

incorporação ao capital de sociedades;  

IV - imposto de licenças;  

V - imposto de indústrias e profissões;  

VI - imposto sobre diversões públicas;  

VII - imposto sobre atos de sua economia ou assuntos de sua competência. 

Sobre a competência residual, a Constituição determinou também que União 

e Estados poderiam instituir outros tributos além dos já previstos pela Constituição, 

sendo que o imposto federal excluiria o estadual idêntico, devendo os Estados fazer 

sua arrecadação, entregando 20% do produto à União e 40% aos Municípios onde 

se tivesse realizado a cobrança255. 
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 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 120. 
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 Art. 29 CF. 
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 Art. 21 CF. 
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A competência comum256 abrangia a contribuição de melhoria; as taxas; e 

quaisquer outras rendas que pudessem provir do exercício de suas atribuições e da 

utilização de seus bens e serviços. 

Na parte de auxílios e subvenções, a Constituição previa que no mínimo 3% 

da receita federal deviam ser destinados para promoção de obras e serviços de 

assistência econômica e social do Nordeste, igual percentual deveria ser destinado à 

Amazônia257, e 1% deveria ser destinado para o plano de aproveitamento das 

possibilidades econômicas do Rio São Francisco pelo prazo de 20 anos258. 

No âmbito da economia e finanças, assim, restou claro o fortalecimento da 

União, uma vez que os Estados não dispunham dos recursos para fazer frente aos 

gastos sob sua responsabilidade, o que aumentou a dependência da União e 

enfraqueceu um dos pilares da autonomia afirmada no texto constitucional. Isso 

porque se outorgava a maior parte dos recursos à União com a sistemática de 

repartição de competências, e “o empobrecimento dos Estados-membros colocou-os 

à mercê da boa vontade e das circunstâncias políticas do governo nacional259”.  

A União conservou a faculdade de intervir no domínio econômico e de 

monopolizar determinada atividade ou indústria, desde que tivesse por base o 

interesse público e por limite os direitos fundamentais nela assegurados260, tendo 

criado inúmeras empresas estatais, o que, somado ao fenômeno inflacionário 

contribuíram também para o crescimento dos poderes do governo federal. 

Esse intervencionismo econômico e social, além de novas atribuições, foi 

determinante na concentração e dilatação das competências da União, servindo os 

novos instrumentos do federalismo econômico e financeiro nas relações entre os 

entes federativos como forma de compensação e do nítido reforço do federalismo 
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 Art. 30 CF. Sobre o efeito prático desta competência, Sampaio Dória aponta não ter sido 
significativo, dados os seguintes fatores: i. a previsão de repartir o produto desestimulava os Estados, 
ii. União não precisava recorrer a uma fonte secundária de receita, que seria limitada a 20% do total, 
sendo que poderia se valer de outras medidas caso precisasse exorbitar sua competência privativa, 
como taxas mascarando impostos ou mesmo via emissão monetária. In DÓRIA, Antônio Roberto 
Sampaio, op. cit., pp. 133-134. 
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 Art. 199 CF.  
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 Art. 29 ADCT. 
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 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., p. 232. 
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 Art. 146 - A União poderá, mediante lei especial, intervir no domínio econômico e monopolizar 
determinada indústria ou atividade. A intervenção terá por base o interesse público e por limite os 
direitos fundamentais assegurados nesta Constituição. 
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cooperativo. Os detalhamentos da sistemática de repartição de receitas feitos 

quando do apontamento de cada tributo de cada um dos entes federativos 

comprovam essa assertiva. 

Referido movimento está alinhado ao movimento tratado no capítulo 1, 

relacionado não somente à aceitação, mas à expectativa de que o Estado tivesse 

papel ativo na busca da concretização dos objetivos fundamentais.  

Assim, a partir da Constituição de 1946, foi reforçado o federalismo 

cooperativo, por meio de significativo mecanismo de repartição de receitas 

tributárias, e o desenvolvimento regional passou a ser tratado de forma sistemática, 

via criação e manutenção com recursos federais de órgãos incumbidos de corrigir as 

desigualdades regionais261. 

Ainda que já se tenha feito referência ao GTDN, conduzido na década de 50 

por Celso Furtado, bem como ao novo conceito de desenvolvimento, pensado e 

delineado a partir das particularidades do Brasil, é importante reforçá-lo neste 

contexto do federalismo cooperativo da Constituição de 1946. 

Conforme já tratado no capítulo 1, o conceito de desenvolvimento pressupõe 

uma política deliberada, com transformação das estruturas sociais e econômicas. E 

num país como o Brasil, marcado pelas desigualdades sociais e regionais, essa 

tarefa mostra-se ainda mais relevante. Para entender como se deu essa mudança 

de paradigma, valer-se-á do exemplo do Nordeste262.  

Por muito tempo os problemas relacionados à região foram restritos à 

seca263, e as respectivas políticas para mitigá-los (vide as transferências de 

percentuais fixos da receita tributária federal) tinham um caráter assistencial, que 
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 HORTA, Raul Machado, op. cit., p. 286. No mesmo sentido: “não há como negar que a 
Constituição de 1946 retomou a tendência cooperativa do federalismo brasileiro, pois foi grande a 
preocupação com a distribuição das competências e receitas tributárias entre os três níveis de 
governo” in SARAK, Denis, op. cit., p. 59 e “A Constituição de 1946 consolidou a estrutura 
cooperativa no federalismo brasileiro, prevista já em 1934, com grande ênfase na redução dos 
desequilíbrios regionais, favorecendo, apesar do esforço do poder federal, a cooperação e a 
integração nacional” in BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do estado federal brasileiro, op. cit., p. 42. 
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 Sobre uma análise do programa de revitalização do Nordeste, vide DÓRIA, Antônio Roberto 
Sampaio, op. cit., pp. 187-191. 
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 Seguem alguns dos órgãos criados com este objetivo: Inspetoria de Obras contra as Secas (IOCS 
/ 1909) renomeada Inspetoria Federal de Obras contra as Secas (IFOCS) e Departamento Nacional 
de Obras contras as secas (DNOCS/1945), marcado pela ineficiência no combate às secas e 
clientelismo. In BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais (...) op. cit., pp. 91-94. 
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consistia no apoio a setores exportadores, ou na construção de alguma 

infraestrutura, ligada a interesses de latifundiários, não a uma real política 

regional264. 

Do ponto de vista da dinâmica política, essa época é marcada por um 

arranjo político e institucional  

[...] que garantia a liberdade aos Estados na condução da política 
financeira e tributária estadual, o que interessava aos estados 
economicamente mais fortes, que podiam cobrir seus gastos com a 
expansão de seus déficits públicos e, por outro lado, aumentar as 
alíquotas do IVC. Por sua vez, os Estados mais fracos, com maior 
representação no Congresso, dependiam da esfera federal, 
garantindo seus interesses e recursos para investimentos por meio 

de negociações265.  

Como as desigualdades regionais, em especial a disparidade entre os níveis 

de renda entre Nordeste e Centro-Sul, foram consideradas pelo Relatório GTDN266 

como o problema mais grave a ser enfrentado pelo país, seu objetivo era de 

estabelecer uma nova abordagem para o problema. 

Com base nessa premissa acerca do desenvolvimento (no que consistia, de 

que forma ele deveria ser pensado, atentando para as particularidades brasileiras, 

em especial, para a patente e histórica desigualdade regional), o mérito dessa 

iniciativa foi elaborar um diagnóstico e uma proposta de política econômica de 

grande profundidade, sobre como industrializar a região e de fato promover o 

desenvolvimento, transformando suas estruturas econômicas, produtivas e sociais, o 

que envolvia uma ampla ação política. O Estado vislumbrado era, dessa forma, 

desenvolvimentista e reformista, e deveria atuar de forma coordenada com os 

demais entes federados na região267.   
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 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais (...) op. cit., pp. 90-91. 
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 CUNHA, Fabiana Azevedo da, op. cit., p. 77. 
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 O programa proposto pelo Relatório, que buscava abordar o problema em sua totalidade, 
estruturava-se em quatro grandes eixos. Foi constatado que a então política de desenvolvimento 
nacional agravava ainda mais as desigualdades uma vez que o setor privado transferia recursos para 
Centro-Sul, buscando melhores oportunidades de investimento (reduzindo o volume de atividades e a 
possibilidade de criação de empregos no Nordeste), ao mesmo tempo em que o Governo Federal 
transferia recursos federais para a Região, mas sem alterar a estrutura produtiva do Nordeste (com o 
caráter assistencialista já mencionado). Além disso, a promoção da política de industrialização por 
substituição de importações fez com que o Nordeste fosse obrigado a adquirir produtos industriais do 
Centro-Sul, transferindo parte de seus recursos (mesmo tipo de relação econômica de deterioração 
dos termos de troca que CEPAL havia constatado no comércio entre centro e periferia). In 
BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais (...) op. cit., pp. 98-99. 
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 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais (...) op. cit., p. 104. 
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A criação da SUDENE (lei nº 3.692, de 15/12/1959)268, a transformação do 

Banco do Nordeste em um real órgão de fomento ao desenvolvimento regional, o 

plano de desenvolvimento com o rigor de um diagnóstico científico, a relevância que 

passou a ser dada à questão regional e à necessidade de um planejamento nacional 

bem amarrado com os planos regionais, todos foram consequência dessa nova 

abordagem do desenvolvimento nacional e frutos desta etapa do federalismo 

cooperativo.  

A instituição de incentivos fiscais consistia em uma das variáveis do plano de 

desenvolvimento (constam tanto do I Plano Diretor, aprovado pela lei n° 3.995/61, 

como do II Plano Diretor, aprovado pela lei n° 4.239/63269), e, no caso específico do 

Nordeste, objetivava incentivar os investimentos e a industrialização na região, 

buscando deter a fuga de capitais para o Centro-Sul. 

Vale lembrar que os incentivos fiscais, como normas tributárias indutoras 

que são, decorrem de decisão política de estimular determinado comportamento ou 

situação, servindo como instrumento de intervenção do Estado sobre o domínio 

econômico, a fim de atingir objetivos da política econômica e social traçados pela 

Constituição (vide item 1.4 do capítulo 1).  

Os incentivos fiscais consistiam em uma das facetas do plano de 

desenvolvimento, cuja abordagem ampla dos problemas demandava medidas em 

diversas frentes de ataque, não restritas apenas à indução por meio de normas 

tributárias. Essa situação foi radicalmente alterada com a instauração do regime 

militar e a nova abordagem que foi dada ao tema.  
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 Em sua proposta original, a SUDENE tentava unir a ação técnica com o comando político, 
buscando o apoio do poder político regional no Conselho Deliberativo, vinculando o debate político ao 
problema do desenvolvimento. Seu sistema decisório foi estruturado de uma forma que refletia a 
presença dos Estados e da União, e permitia a manifestação de uma “vontade regional” que não se 
chocava com a autonomia dos demais entes federados, representando uma saída inovadora e 
democratizadora da Federação. In BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais (...) op. cit., pp. 
107-110.  
269

 O sistema de incentivos fiscais para investimentos industriais no Nordeste ficou conhecido como 
sistema 34/18, por conta da numeração dos artigos nas leis referentes aos Planos Diretores I e II que 
os regulamentavam, e consistia em incentivos de impostos federais. 
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2.2.6. Carta política de 1967 e EC n° 1/69. 

 

Aprovada pelo Congresso Nacional, constrangido a deliberar em sessão 

extraordinária de apenas 42 dias, com base em proposta enviada a “toque de caixa” 

pelo Presidente (com apoio das Forças Armadas, que se necessário fosse, 

fechariam as casas legislativas, que já estavam em recesso forçado e já desfalcadas 

dos principais líderes oposicionistas, cujos mandatos e direitos políticos tinham sido 

cassados), a tarefa constituinte de 1967 consistiu, na verdade, numa “farsa 

constituinte270”.  

Essa etapa é “justificada” pelas ideias de que povo brasileiro não estaria 

preparado para o exercício da democracia, e que por isso deveria ser governado por 

um Executivo forte, centralizador, nacionalista, intervencionista; e de que a 

segurança nacional deveria consistir e objetivo prioritário e preservado, ainda que 

limitando a democracia e os direitos fundamentais, em face de uma nova forma de 

agressão ideológica promovida em escala mundial pelas potências comunistas271. 

Tanto a Carta de 1967, como a Emenda n° 1/69 (que institucionalizou o 

“golpe dentro do golpe”, e é compreendida como manifestação de um novo poder 

constituinte originário, que outorgou uma nova Carta “constitucionalizando” a 

utilização dos Atos Institucionais272) representam a fase de maior centralismo 

político. 

Tendo em vista tudo o que se estudou desde os primórdios do federalismo 

brasileiro, a imagem de um pêndulo é muito pertinente uma vez que 

[...] a centralização política e financeira no Brasil, resultado direto e 
quase exclusivo de fatores econômicos, descreveu movimento 
comparável ao de um pêndulo que riscasse, num grande arco, dois 
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 Fala-se em farsa constituinte na medida em que os parlamentares não foram investidos das 
faculdades constituintes, eram cerceados pelos atos institucionais, coagidos a trabalhar nesse curto 
período de tempo, sem conseguir fazer uma Constituição relativamente independente, submetendo-
se a chantagem e aprovando dispositivos “não-emendáveis” do texto imposto. Dadas as condições 
em que foi “promulgada”, adota-se na presente dissertação a classificação de Carta política, e não de 
Constituição. In MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo 
Gonet, op. cit., pp. 197-198. 
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. 
cit. pp. 198-199. 
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 A EC nº 1/69 “abandonou a cerimônia ainda observada na Constituição de 67, para dispensar 
reforma ou adaptação pelos Estados e impor como decisão autoritária do poder central, a 
incorporação direta das disposições nela contidas ao direito constitucional legislado dos Estados”, in: 
HORTA, Raul Machado, op. cit., p.413.  
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polos extremos, o da Constituição de 1891, que configurava o 
federalismo dualista, clássico e ortodoxo, de marcada autonomia 
periférica, e o da Constituição de 1967, particularmente na redação 
dada pela Emenda Constitucional n° 1, de 1969, que procurou 
introduzir novo tipo de federalismo, conceitualmente classificado 
como de integração ou cooperativo, em que se reduzem a um 
mínimo as autonomias locais, inferiorizadas em matéria política e no 
âmbito financeiro, concedendo-se margem razoável de opções a 
iniciativas e execuções administrativas273. 

Do ponto de vista tributário, como já antecipado no item anterior, as grandes 

alterações foram promovidas pela EC n° 18/65274, sistema concebido pelo professor 

Rubens Gomes de Souza, a qual estabeleceu a estrutura do atual modelo tributário 

brasileiro275. 

Especificamente com relação à colaboração financeira, a reforma do sistema 

aprofundou e ampliou a prática já adotada no regime anterior sobre as 

transferências intergovernamentais, inclusive criando Fundos de Participação 

Estadual (FPE) e Municipal (FPM), como uma forma de compensar a centralização 

havida na esfera federal.  

O modelo de atribuição de competência tributária e de discriminação de 

rendas por ente federativo detalhado a seguir considera o cenário pós-reforma 

tributária disposto na Carta de 1967, com redação dada pela EC n° 1/69.  

A União restou com competência para instituir276:  
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 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., pp. 149-150. Com base nessa mesma perspectiva: 
“Federação de opereta, na frase de Paulo Bonavides, ou federalismo formal, na de Afonso Arinos de 
Melo Franco, espalhou-se pela sociedade a convicção de que não tinha mais, então, Federação 
brasileira, mas o retorno à centralização e ao modelo unitário de Estado. Formou-se a certeza da 
atitude antifederativa prevalente, o que se podia ter pela simples leitura do texto constitucional, que, 
após celebrar a manutenção da forma republicana e federativa do Brasil, no art. 1º da Carta, passava 
a esmiuçar um conjunto de regras absolutamente contrárias a qualquer resquício de autonomia das 
entidades federadas” in ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., p.233. 
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 Alguns das alterações promovidas pela EC 18/65 são as seguintes: i. simplificação das figuras 
tributárias existentes (com eliminação  dos impostos de licença, diversões públicas, transferência de 
fundos para exterior,  indústrias e profissões e imposto do selo, por exemplo); ii. substituição do 
imposto de vendas pelo imposto sobre circulação de mercadorias (com mudança no processo de 
incidência / mensuração da base de cálculo, já que passou a ser não-cumulativo, gravando apenas o 
valor acrescido do produto circulado). 
275

 Conforme entendimento do professor Eduardo Jardim, trata-se de sistema cujas virtudes foram 
encampadas pelas ordens constitucionais posteriores, na medida em que “seu arquétipo e seu 
arcabouço remanescem incólumes, tanto que as poucas inovações introduzidas na Carta a viger são 
apenas extensões da estrutura do sistema original, salvo uma série de impropriedades que, embora 
vitandas, não conseguiram desfazer a obra do mestre” in JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. O 
federalismo e a tributação no Estado brasileiro, op. cit., p. 129. 
276

 Arts. 21 e 22. 
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I - imposto sobre a importação de produtos estrangeiros (podendo o Poder 

Executivo manejar as alíquotas ou base de cálculo com finalidade extrafiscal);  

II - imposto sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou 

nacionalizados (podendo o Poder Executivo manejar as alíquotas ou base de cálculo com 

finalidade extrafiscal); 

III - imposto sobre a propriedade territorial rural (pertencendo aos municípios o 

produto da arrecadação referente aos imóveis situados em seu território277);  

IV - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza (pertencendo aos 

Estados e Municípios o imposto incidente sobre rendimentos do trabalho e de títulos da 

dívida pública por eles pagos, quando fossem obrigados a reter o tributo278);  

V - imposto sobre produtos industrializados (seletivo em função da essencialidade 

dos produtos, e não-cumulativo, abatendo-se, em cada operação, o montante cobrado nos 

anteriores); 

VI - imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, e sobre operações 

relativas a títulos e valores mobiliários (podendo o Poder Executivo manejar as alíquotas ou 

base de cálculo com finalidade extrafiscal); 

VII - imposto sobre serviços de transportes e comunicações, salvo os de natureza 

estritamente municipal; 

VIII - imposto sobre produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de 

combustíveis e lubrificantes líquidos ou gasosos de qualquer origem ou natureza (imposto 

único, dos quais 40% seriam destinados para Estados / DF / Municípios, proporcionalmente 

à superfície, população, produção e consumo) e de energia elétrica (imposto único, dos 

quais 60% seriam destinados para Estados / DF / Municípios, proporcionalmente à 

superfície, população, produção e consumo)279;  

IX - imposto sobre a extração, a circulação, a distribuição ou o consumo dos 

minerais do País (imposto único, dos quais 90% seriam destinados para Estados / DF / 

Municípios, proporcionalmente à produção);  

X - Empréstimos compulsórios (em casos excepcionais definidos em lei 

complementar); 
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 Art. 24, § 1°. 
278

 Art. 23, § 1° (Estado e DF) e art. 24, § 2° (Municípios). 
279

 Art. 21, VIII e IX c/c art. 26. 



90 
 

XI – contribuições tendo em vista intervenção no domínio econômico e o interesse 

da previdência social ou de categorias profissionais; 

XII - Impostos extraordinários (iminência / guerra externa / suprimidos 

gradualmente, dentro em cinco anos, contados da celebração de paz). 

Já aos Estados cabiam os seguintes impostos280: 

I - transmissão, a qualquer título, de bens imóveis por natureza e acessão física e 

de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como sobre a cessão de direitos 

à sua aquisição281; 

II - operações relativas à circulação de mercadorias (ICM), realizadas por 

produtores, industriais e comerciantes, impostos que não serão cumulativos e dos quais se 

abaterá nos termos do disposto em lei complementar, o montante cobrado nas anteriores 

pelo mesmo ou por outro Estado (i. não incidindo sobre as operações que destinassem ao 

exterior produtos industrializados282 e ii. 80% do produto da arrecadação representando 

receita dos Estados e 20%, dos municípios283).  

Sobre o ICM, a determinação constitucional era no sentido de dever a 

alíquota ser uniforme para todas as mercadorias nas operações internas e 

interestaduais (sendo que o Senado Federal, mediante resolução tomada por 

iniciativa do Presidente, fixaria as alíquotas máximas para as operações internas, as 

interestaduais e as de exportação). E suas isenções deveriam ser concedidas ou 

revogadas nos termos fixados em convênios, celebrados e ratificados pelos Estados, 

segundo o disposto em Lei Complementar (LC). Como será abordado no próximo 

capítulo, trata-se da LC n° 24/75, que previu a obrigatoriedade de a aprovação ser 

prévia e unânime, nos termos de convênio firmado no âmbito do Conselho Nacional 

de Política Fazendária (CONFAZ)284. 
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 Art. 23. 
281

 (i) competindo ao Estado onde estivesse situado o imóvel, ainda que a transmissão resultasse de 
sucessão aberta no estrangeiro, e (ii) não incidindo sobre a transmissão de bens / direitos 
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital; decorrentes de fusão, 
incorporação ou extinção de capital, salvo se a atividade preponderante dessa entidade fosse o 
comércio dos bens / direitos / locação de imóveis. Vide Art. 23, §§ 2° e 3° 
282

 Art. 23, § 8°. 
283

 Art. 23, § 9°. Vale lembrar que o ICM substituiu o imposto sobre vendas e consignações, 
introduzindo-se a norma da não-cumulatividade ICM, embora com redação não muito clara. 
284

 Art. 1° e art. 2°, § 2° da LC n° 24/75. 
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Quanto aos Municípios285, o quadro era o seguinte: 

I - propriedade predial e territorial urbana;  

II - serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência tributária da 

União ou dos Estados, definidos em lei complementar. 

Sobre a competência residual, a Constituição determinou que União poderia 

decretar outros impostos, desde que não tivessem base de cálculo e fato gerador 

idênticos aos dos já previstos e desde que não fossem da competência tributária 

privativa dos demais entes286, podendo transferir-lhes o exercício desta competência 

em relação a impostos cuja incidência fosse definida em lei federal287. E a 

competência comum abrangia a contribuição de melhoria e as taxas288.  

Conforme antecipado e apontado acima, o elenco das medidas 

participatórias é extenso, correspondendo à nova filosofia da discriminação de 

rendas289. O novo modelo tributário trouxe, além das participações diretas na 

arrecadação, mais uma técnica de transferência intergovernamental de receitas 

tributárias, por meio da criação de Fundos de Participação dos Estados, dos 

Municípios e Fundo Especial. Tratava-se da destinação de 12% do produto da 

arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados na 

seguinte proporção: i. 5% para o FPE; ii. 5% para o FPM, e, iii. 2% para o Fundo 

Especial, com aplicação regulada em lei290. 

Sobre os percentuais dos repasses destinados aos fundos, vale ressaltar 

que houve um aumento progressivo, dos 12% iniciais em 1969 a 49% em 2014291. 
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 Art. 29. 
286

 Competência residual exclusiva e não-cumulativa, portanto. 
287

 Art. 18, § 5° e art. 21, § 1°. 
288

 Art. 18. Além dos impostos previstos nesta Constituição, compete à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios instituir: I - taxas, arrecadadas em razão do exercício do poder de polícia ou 
pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos à sua disposição; e II - contribuição de melhoria, arrecadada dos proprietários 
de imóveis valorizados por obras públicas, que terá como limite total a despesa realizada e como 
limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. 
289

 DÓRIA, Antônio Roberto Sampaio, op. cit., p. 210. 
290

 Art. 25. 
291

 1969: 12% (5% do FPE, 5% do FPM e 2% do Fundo Especial); 1975: 20% (9% do FPE, 9% do 
FPM e 2% do Fundo Especial); 1982: 24% (11% do FPE, 11% do FPM e 2% do Fundo Especial); 
1983: 32% (14% do FPE, 16% do FPM e 2% do Fundo Especial); 1986: 33% (14% do FPE, 17% do 
FPM e 2% do Fundo Especial) in SARAK, Denis, op. cit., p. 65. Para os atuais percentuais de repasse 
aos Fundos ver próximo item. 
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O sistema tributário, assim, garantia ao poder central um rol enorme de 

competências, restando aos Estados resultados simbólicos (leia-se, insuficientes 

para fazer frente às suas responsabilidades), justificando a mudança do tratamento 

da discriminação das receitas tributárias.  

Importa assinalar que a Carta de 67 insere, pela primeira vez, no texto 

constitucional, um capítulo específico para o sistema tributário, com princípios e 

regras gerais, determinando que caberia à lei complementar estabelecer normas 

gerais de direito tributário, dispor sobre os conflitos de competência entre os entes 

federativos, e regular as limitações constitucionais do poder de tributar292. Essa 

regra foi mantida nas Constituições posteriores, servindo como importante 

mecanismo de uniformidade do sistema tributário em um Estado Federal293. 

Além disso, tanto a Carta de 67 como a EC n° 1/69 permitiam à União 

intervir na autonomia das entidades federadas, como por exemplo, por meio da 

possibilidade de a União estabelecer isenções fiscais nas esferas federal / estadual / 

municipal em caso de relevante interesse social ou econômico nacional294; o 

Presidente poder estabelecer alíquotas máximas do imposto sobre circulação de 

mercadoria295; haver a vigilância e comando do poder central sobre os convênios296 

firmados no âmbito do CONFAZ297. 

E do ponto de vista da intervenção do Estado para atingir os objetivos 

constitucionais, eram facultados tanto a intervenção sobre e no domínio econômico, 

como o monopólio de determinada indústria ou atividade, “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”, podendo a União instituir 

contribuições destinadas ao custeio dos respectivos serviços e encargos298. 

No que diz respeito a abordagem do problema do desenvolvimento e da 

questão regional, a verdade é que, com o golpe militar, a industrialização regional foi 
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 Art. 18, § 1°. 
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  CUNHA, Fabiana Azevedo da, op. cit., p. 83. 
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 Na Carta de 67: art. 20, § 2° e na EC 1/69: art. 19, § 2°. 
295

 Na Carta de 67: art. 24, § 4° e na EC 1/69: art. 23, § 5°. 
296

 Art. 23, § 6° da EC 1/69 e art. 2° da LC n° 24/75. 
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 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., pp. 234-235. 
298

 Art. 163 e parágrafo único. 
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desvinculada de reformas sociais e da busca da redução de desigualdades, e o uso 

de incentivos fiscais passou a ser feito de forma intensiva, tendo sido a SUDENE 

praticamente reduzida à aprovação dos projetos beneficiados299.  

Os incentivos foram também estendidos para a região da Amazônia, sob a 

supervisão da SUDAM (lei n° 5.174/66), mas dado o pequeno mercado regional, a 

imensa dispersão geográfica e a impossibilidade de competição com as indústrias 

sediadas na Zona Franca de Manaus (ZFM)300, a substituição regional de 

importações não foi muito bem sucedida. 

O enfoque da intervenção foi deslocado da industrialização para a 

modernização da agropecuária a partir da década de 70, fazendo com que os 

órgãos de desenvolvimento regional perdessem relevância301, transformando os 

planos regionais em acessório dos planos nacionais de desenvolvimento, com total 

centralização das etapas de elaboração e execução daqueles pela União. Isso 

contribuiu decisivamente para a absoluta preponderância federal em matéria de 

planejamento e para que os órgãos regionais se tornassem repassadores de verbas 

federais e captadores de investimentos privados via incentivos fiscais302.  

A falta de uma política industrial de âmbito nacional voltada para o 

desenvolvimento, somada ao desmonte do Estado (refletido pela redução de suas 

autonomias tributária, financeira e política), fizeram com que interesses políticos e 
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 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais (...), op. cit., p. 134. Afirma o autor que com a 
recessão econômica de 64-67, o Nordeste passou a ser a única alternativa disponível para subsidiar 
investimentos industriais, pois os incentivos remuneravam melhor o capital, antecipando a nova 
política de desenvolvimento industrial que seria promovido nas décadas de 60 e 70 (p. 133).  
300 

A ZFM, criada pela lei n° 3.173/57 só ganhou proporção e relevância quando os militares criaram a 
SUFRAMA e incentivos fiscais diferenciados para a região. O objetivo era criar um polo industrial 
importante, favorecendo o povoamento e desenvolvimento da região. Mas o que aconteceu, na 
verdade, foi um “enclave de importação”: os investimentos da ZFM ficaram concentrados nas 
redondezas de Manaus, o que implicou muito mais uma política de desenvolvimento urbano de 
Manaus do que uma política regional da Amazônia Ocidental, altamente dependente dos incentivos 
fiscais e pouco competitiva. Além disso, a maior parte das indústrias da ZFM não tinha (e não tem) 
ligação alguma com a estrutura socioeconômica da região, com toda a produção voltada para o 
Centro-Sul, o que fez com que não fosse criado o esperado efeito de encadeamento para a região. In: 
BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais (...), op. cit., pp. 134-139.  

 

301
 Os vários programas criados mudaram o foco dos investimentos. Por exemplo: no Programa de 

Integração Nacional (PIN, decreto lei n° 1.106/70), o foco era a integração pela construção de 
rodovias (Transamazônica e Cuiabá-Santarém), para colonizar os espaços vazios da Amazônia; o 
Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste 
(PROTERRA, decreto lei n° 1.179/71) objetivava o financiamento da agroindústria nas áreas de 
atuação da SUDAM e SUDENE, assim como a POLOAMAZONIA (decreto n° 74.607/74), 
POLOCENTRO (decreto n° 75.320/75), POLONORDESTE (decreto n° 74.794/74). In BERCOVICI, 
Gilberto. Desigualdades regionais (...), op. cit., pp. 122-124. 
302

 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais (...), op. cit., p. 119. 
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econômicos – que deveriam estar contemplados na política nacional – passassem a 

buscar espaço junto aos Estados-membros303.  

A partir da década de 80, além dos incentivos fiscais na esfera federal, os 

Estados-membros passaram a conceder unilateralmente incentivos fiscais de ICMS, 

desrespeitando a regra da aprovação prévia e unânime via convênio do CONFAZ, 

como uma forma de sobrevivência neste cenário nada favorável (centralização das 

receitas tributárias na esfera federal e ausência de um plano nacional coordenado 

com políticas locais de desenvolvimento com foco na redução das desigualdades 

regionais), assunto que será abordado em sua vertente jurídica no próximo capítulo.  

 

2.2.7. Constituição de 1988.  

 

 Trata-se da Constituição mais aberta, democrática, participativa da história 

brasileira, com relação ao ambiente em que foi gerada (no qual participação era a 

palavra de ordem), feita de “baixo para cima” e de “fora para dentro”, diferente das 

anteriores, em que ou tinham sido outorgadas ou era resultantes de textos 

previamente elaborados por grupos de notáveis e tutores intelectuais, não 

necessariamente detentores de mandato político304.  

 Foi promovida a reconstrução do federalismo brasileiro, abandonando o 

modelo da carta anterior que tanto concentrou na União a sede praticamente 

exclusiva da legislação e dos recursos tributários.  

Alguns pontos que merecem ser ressaltados, dentre as alterações 

promovidas pelo novo texto foram os seguintes: (i) retomada dos fundamentos 

definidores do Estado Federal, com introdução de novos fundamentos 

modernizadores (como, por exemplo, a introdução dos Municípios no rol dos entes 

que compõem a união indissolúvel da República Federativa), (ii) garantia da 

diversificação da repartição de competências entre os entes federativos, alargando-

se a autonomia normativa dos Estados com seu ingresso na legislação concorrente, 

além de poder legislar sobre questões específicas incluídas em matéria de 
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 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades regionais (...), op. cit., p. 187. 
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 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. 
cit. p. 203. 
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competência privativa da União, quando houver lei complementar autorizativa305, (iii) 

retraimento no campo regulatório da intervenção federal, limitando seus casos 

permissivos306.  

O federalismo constitucional de 1988 exprime uma tendência de 
equilíbrio na atribuição de poderes e competências à União e aos 
Estados. Afastou-se das soluções centralizadoras de 1967 e 
retomou, com mais vigor, soluções que despontaram na Constituição 
de 1946, para oferecer mecanismos compensatórios, em condições 
de assegurar o convívio entre os poderes nacionais-federais da 
União e os poderes estaduais-autônomos das unidades federadas, 
As bases do federalismo de equilíbrio estão lançadas na Constituição 
de 1988307. 

Do ponto de vista tributário, foram mantidos e ampliados os mecanismos de 

transferências intergovernamentais, favorecendo muito os entes subnacionais na 

repartição de receitas. José Murilo de Carvalho aponta que a Assembleia Nacional 

Constituinte foi caracterizada pela heterogeneidade de visões políticas, tendo sido 

formado um cenário de disputas acirradas entre os entes federativos, todos na 

busca de aumentar sua “fatia” de receitas tributárias.  

Isso porque os governos estaduais e municipais perceberam que a autonomia 

política sem recursos significava pouco, e o governo federal se dava conta que não 

tinha recursos suficientes para manter a máquina inchada que havia construído, nem 

para cumprir o excesso de atribuições que tinha criado. Daí a “guerra” por mais 
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 Competências exclusivas e privativas traçam a esfera de autonomia de cada qual, sendo que 
aquelas não podem ser delegadas ou renunciadas, e estas permitem a delegação, sendo seu objeto 
sempre matéria de função normativa (§ único do art. 22: apenas da União para os Estados-membros, 
somente para questões específicas das matérias relacionadas no art. 22). Isso demonstra a face 
contemporânea da Federação, “cujo modelo partilha responsabilidades entre as entidades federadas 
pelo processo de coordenação de desempenhos”, ou seja, mesmo quando as competências são 
repartidas, seu titular não se exclui da composição possível com outras entidades pela delegação 
permitida na CF. Já as competências concorrentes referem-se à função legislativa (e não ao 
desempenho de outras funções estatais), conferida à União, Estados-membros e DF. Municípios 
estão formalmente excluídos, mas materialmente essa competência é posta pela determinação do 
art. 30, II da CF. Permite-se a dupla legislação sobre uma matéria, sendo que cabe à União 
estabelecer as normas gerais (art. 24, § 1º) e aos Estados-membros suplementar a mesma matéria 
naquilo que não seja competência da União (singulariza conforme peculiaridades locais). Mas, se a 
União não legislar sobre as normas gerais, podem os Estados-membros exercer a competência 
legislativa plena sobre aquelas matérias. Com a superveniência de lei nacional, suspende-se a 
eficácia da norma estadual naquilo que contrariar a nova lei nacional. Por fim, as competências 
comuns são outorgadas a todos os entes federados, na condição unânime e igual de titulares para 
desenvolver certas funções, que devem ser desempenhadas em conjunto e lei complementar 
elaborada pela União fixará normas para a cooperação, para evitar conflitos positivos ou negativos 
decorrentes do desenvolvimento das tarefas (sem subordinação de uma entidade a outra quanto à 
condição de titular da competência). In: ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., pp. 240-250. 
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 HORTA, Raul Machado, op. cit., pp. 413-416. 
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 HORTA, Raul Machado, op. cit., p. 416. 
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participação nas receitas308, que foi vencida pelos entes subnacionais, como se 

constatará a seguir. 

Foi dedicado um capítulo constitucional específico para tratar do tema (Título 

VI, “DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO”, capítulo I, “DO SISTEMA TRIBUTÁRIO 

NACIONAL”), dada sua importância para o aperfeiçoamento do próprio sistema 

federativo (afinal, sem independência financeira não há autonomia política, e é 

necessário que exista a previsão e a garantia constitucional de que os entes terão 

recursos próprios e suficientes para sua atuação política autônoma)309.  

A rigidez foi contemplada como um dos traços característicos do sistema 

tributário no que diz respeito à repartição das competências tributárias, sendo que a 

“regra norteadora em relação ao assunto consiste numa rígida partilha de 

competências privativas e, mais do que isso, também indelegáveis, as quais são 

distribuídas entre a União Federal, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios310”. 

Sobre as competências da União, foram garantidos311: 

I - imposto sobre a importação de produtos estrangeiros (facultado ao Poder 

Executivo manejar alíquota com finalidade extrafiscal);  

II - imposto sobre a exportação, para o estrangeiro, de produtos nacionais ou 

nacionalizados (facultado ao Poder Executivo manejar alíquota com finalidade extrafiscal); 

III - imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza – IR (marcado pela 

generalidade, universalidade, progressividade, e pertencendo aos Estados / DF / Municípios 

o produto da arrecadação incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por 

eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem);  
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 CARVALHO, José Murilo de. El federalismo brasileño: perspectiva histórica. In: CHAVES, Alícia 
Hernández (coord). Hacia un nuevo federalismo.  Cidade do México : Fondo de Cultura Económica, 
1996, p. 55. 
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 ROCHA, Carmem Lúcia Antunes, op. cit., p. 254. 
310

 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2013, p. 72. 
O autor indica que referida rigidez comporta uma exceção, relacionada à possibilidade de a União 
instituir impostos extraordinários que tenham o mesmo perfil de impostos estaduais ou municipais no 
caso de guerra ou sua iminência (art. 154, II CF/88). Ainda sobre as características da atribuição de 
competência tributária, ver MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário. 32ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2011, pp.273-299 e CARRAZZA, Roque Antônio, op. cit., pp. 590-597, 750-776. 
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IV - imposto sobre produtos industrializados – IPI (seletivo, não-cumulativo, não 

incide sobre produtos destinados ao exterior; facultado ao Poder Executivo manejar alíquota 

com finalidade extrafiscal); 

V- imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 

valores mobiliários – IOF (facultado ao Poder Executivo manejar alíquota com finalidade 

extrafiscal. Quando incidente sobre operações com ouro, é devido na operação de origem, 

tem alíquota mínima de 1%, e deve respeitar a seguinte partilha: 30% para Estado / DF, 

conforme origem, e 70% para o Município de origem); 

VI - imposto sobre a propriedade territorial rural – ITR (progressivo, alíquotas fixadas 

de forma a desestimular a manutenção de terras improdutivas, não incidente sobre 

pequenas glebas rurais conforme definição em lei; fiscalizado e cobrado pelos Municípios 

que assim optarem, nos termos da lei, pertencendo 50% das receitas ao Município onde se 

localize o imóvel ou 100%, se feita a opção a que se refere o art. 153, § 4º, III);  

VII - imposto sobre grandes fortunas; 

VIII - empréstimos compulsórios (despesas extraordinárias - calamidade pública ou 

guerra externa / investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional); 

IX - impostos extraordinários (iminência / guerra externa / suprimidos gradualmente, 

cessadas as causas de sua criação); 

X - Contribuições sociais (sociais gerais / de seguridade social - empresa; 

trabalhadores; concurso de prognóstico; importador; PIS/PASEP; residual);  

XI - Contribuições de interesse das categorias profissionais ou econômicas; 

XII - Contribuições de intervenção no domínio econômico; 

XIII - impostos residuais (desde que não-cumulativos e sem fato gerador ou base de 

cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição, sendo 20% do produto arrecadado 

destinados aos Estados / DF ). 

Sobre a competência residual, a Constituição determinou que a União pode 

decretar outros impostos, desde que não-cumulativos e sem fato gerador ou base de 

cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição312.  

                                                             
312

 Sobre os antecedentes históricos da discriminação de competências tributárias e competência 
residual no Brasil, vide SCHOUERI, Luís Eduardo. Discriminação de competências e competência 



98 
 

Aos Estados foram garantidos os seguintes impostos: 

I - imposto sobre transmissão causa mortis e sobre doações de quaisquer bens ou 

direitos313; 

II - imposto sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte intermunicipal 

e interestadual e de comunicações - ICMS (sendo 25% destinados ao Município, da 

seguinte forma: 3/4 na proporção do valor adicionado nas operações de circulação de 

mercadorias ou prestação de serviços, realizadas em seu território e até 1/4 de acordo com 

o que dispuser lei estadual); 

III - imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA (sendo 50% 

destinados ao Município onde for feito o licenciamento do automóvel); 

O ICMS tem longo tratamento na Constituição, e fugiria ao objetivo da 

dissertação detalhar todas as suas características. Quando do estudo dos incentivos 

fiscais estaduais, as características necessárias ao entendimento do tema serão 

devidamente exploradas, bastando, por ora, mencionar que, diante da complexidade 

dos assuntos que envolve, e com o objetivo de evitar conflitos de competência (bem 

como conferir harmonia e uniformidade à disciplina jurídica do imposto), o 

constituinte houve por bem eleger a lei complementar como veículo introdutor de 

determinadas normas jurídicas tributárias314, especificadas no art. 155, § 2°, XII315.  

                                                                                                                                                                                              
residual. In: Direito Tributário: Estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: 
Dialética, 1998, pp. 83-89. 
313

 Sobre a competência territorial, vide § 1° do art. 155: I - relativamente a bens imóveis e respectivos 
direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao DF; II - relativamente a bens móveis, títulos e 
créditos, compete ao Estado onde se processar o inventário ou arrolamento, ou tiver domicílio o 
doador, ou ao DF; III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o 
doador tiver domicilio ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou 
domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior; IV - terá suas alíquotas máximas fixadas 
pelo Senado Federal. 
314

 CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., p. 51. 
315

 XII - cabe à lei complementar: a) definir seus contribuintes; b) dispor sobre substituição tributária;  
c) disciplinar o regime de compensação do imposto; d) fixar, para efeito de sua cobrança e definição 
do estabelecimento responsável, o local das operações relativas à circulação de mercadorias e das 
prestações de serviços; e) excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços 
e outros produtos além dos mencionados no inciso X, "a"; f) prever casos de manutenção de crédito, 
relativamente à remessa para outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de 
mercadorias; g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 
isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. h) definir os 
combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá uma única vez, qualquer que seja a sua 
finalidade, hipótese em que não se aplicará o disposto no inciso X, b; i) fixar a base de cálculo, de 
modo que o montante do imposto a integre, também na importação do exterior de bem, mercadoria 
ou serviço (grifo nosso). 
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Dentre elas, está regulação da forma como, mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 

concedidos e revogados. Igual tratamento tinha sido dado ao então ICM pela Carta 

de 67, conforme apresentado anteriormente316. 

Referido apontamento faz-se importante, pois os alicerces do ICMS e da 

forma como seus incentivos fiscais deverão ser concedidos estão definidos na 

própria Constituição. Isso tem impacto direto na compreensão dos problemas 

envolvendo a “guerra fiscal”, que será abordada no próximo capítulo. 

Já aos Municípios competem instituir os seguintes impostos: 

I - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU (podendo ser 

progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas diferentes de acordo com a 

localização e o uso do imóvel); 

II - imposto sobre a transmissão onerosa inter vivos de bens imóveis e de direitos 

reais sobre imóveis317; 

III - imposto sobre serviços de qualquer natureza – ISS (cabendo à lei 

complementar fixar as suas alíquotas máximas e mínimas; excluir da sua incidência 

exportações de serviços para o exterior e regular a forma e as condições como isenções, 

incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados). 

Assim, a CF/88, mantendo o rígido sistema de distribuição de competências 

tributárias exclusivas às entidades federativas, teve o influxo descentralizador 

limitado à confirmação da tributação incidente sobre o consumo de bens e serviços 

fragmentada entre as entidades federativas318, mas com uma novidade, consistente 

na atribuição aos Estados e DF do ICMS (antigo ICM) com um perfil de maior 

consistência arrecadatória, decorrente da incorporação da prestações de serviços 

                                                             
316

 Art. 23, § 6° da Carta de 67, com redação dada pela EC 1/69: “As isenções do impôsto sôbre 
operações relativas à circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos têrmos fixados 
em convênios, celebrados e ratificados pelos Estados, segundo o disposto em lei complementar”. 
317

 Não incidindo sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa 
jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, 
incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade 
preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens / direitos, locação de bens imóveis 
ou arrendamento mercantil. 
318

 Uma das particularidades do federalismo fiscal no Brasil é o fato de existirem três impostos 
tributando o consumo, cada um sendo administrado por um nível distinto de governo: o IPI, de 
competência federal; o ICMS, sob a competência estadual; e o ISS, sob a competência municipal, 
sem referir as contribuições sociais que também o oneram.  
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de transporte interestadual e intermunicipal, bem como do antigo imposto único 

sobre energia elétrica, combustíveis e lubrificantes líquidos, gasosos e minerais319. 

Ampliando o campo material de incidência do ICMS, a CF/88 garantiu a 

autonomia financeira dos Estados mais desenvolvidos a partir de suas receitas,  

[...] na medida em que a receita disponível destes foi impactada de 
forma bem inferior ao reflexo das transferências intergovernamentais 
na receita disponível dos Estados menos desenvolvidos, que foram 
bastante aumentadas com o sistema de transferências da 

Constituição de 1988320.  

Isso porque, mantendo a técnica de transferência intergovernamental de 

receitas tributárias por meio dos Fundos de Participação321, a CF/88 ampliou 

sobremaneira os percentuais de destinação, destinando 49% do produto da 

arrecadação do IR e do IPI (ensejando críticas de diversos autores322), da seguinte 

forma:  

i. 21,5% ao FPE;  

ii. 22,5% ao FPM;  

iii. 3% para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste através de suas instituições financeiras de caráter 

regional (de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao 

semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à Região, na forma que a lei 

estabelecer);  

iv. 2% ao FPM (sendo 1% entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro e 

1% entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano). 

Além disso, 10% do total do IPI serão distribuídos aos Estados / DF, 

proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos 

                                                             
319

 COSTA, Gustavo F. Cavalcanti. O conflito de competência exonerativa em matéria de ICMS: uma 
abordagem político-jurídica sobre a “guerra fiscal” na federação brasileira. Doutrinas Essenciais de 
Direito Tributário, vol. 5, Fev / 2011, p. 533. 
320

 CUNHA, Fabiana Azevedo da, op. cit., p. 101. 
321

 Sobre a evolução dos Fundos de Participação, vide BALTHAZAR, Ezequiel Antonio Ribeiro. 
Fundos constitucionais como instrumento de redução das desigualdades regionais na Federação. In: 
CONTI, José Maurício (org.). Federalismo Fiscal. São Paulo: Manole, 2004, pp. 111-128.  
322

 Além das críticas relacionadas à elevação dos repasses aos Fundos, a doutrina também levanta a 
questão da ausência de isonomia na repartição de receitas propriamente dita. Isso porque se 
privilegiam as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste com 85% dos recursos dos Fundos, não tendo 
sido ainda editada nova lei prevendo uma nova divisão dos recursos, apesar de sua declaração de 
inconstitucionalidade pelo STF. Vide JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. O federalismo e a 
tributação no Estado Brasileiro, op. cit., p. 140 e pp. 152-155.  
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industrializados (limitado a 20% por Estado do total distribuído e dos quais 25% são 

destinados aos Municípios). Com relação à Contribuição de Intervenção sobre o 

Domínio Econômico sobre combustível (“CIDE combustível”), 29% serão distribuídos 

aos Estados / DF, conforme critérios legais (dos quais 25% são destinados aos 

Municípios).  

A forma como o constituinte estruturou a repartição de receitas tributárias323 

mostra com clareza que a autonomia financeira das unidades federativas não é um 

fim em si mesmo, mas um instrumento de viabilização dos fundamentos e objetivos 

perseguidos pela Constituição Federal; daí advindo a determinação de cooperação 

tanto da União com os Estados, DF e Municípios, como dos Estados com os 

Municípios, por meio das transferências de receitas tributárias, vinculadas ou não324. 

Entretanto,  

[...] passada a fase de euforia inicial subjacente à legítima reação 
descentralizadora de 1988, era natural que a dinâmica das tensões 
federativas logo se encarregasse de redirecionar a fórmula ideal e 
abstrata projetada pelo constituinte ao plano real e concreto 

modelado pelo curso histórico‑cultural do federalismo brasileiro.  

Vale dizer, um federalismo ainda ressentido das recorrentes crises de 

identidade, com inegável  

[...] dificuldade de superação das contradições e disfunções 
herdadas de um passado de extremos culturais e institucionais a um 
só tempo centralizador e descentralizador, confundido em 
experiências autoritárias e oligárquicas, algo às vezes combinadas, 
mas decididamente afastadas da ideia de unidade na pluralidade325. 

A questão passa a ser: como compatibilizar os limitados recursos 

disponíveis com múltiplas e diferenciadas necessidades em termos de 

desenvolvimento e de redução das desigualdades regionais? Como harmonizar a 

centralização necessária para coordenar as atividades dos entes federativos (via 

                                                             
323

 O rearranjo no sistema de transferências intergovernamentais de repartição direta e indireta do 
produto da arrecadação de receitas tributárias foi concretizado “com o aumento dos percentuais de 
participação de receitas públicas alocadas, direta ou indiretamente, em favor dos Estados, dos 
Municípios e do Distrito Federal, de sorte que a União Federal mais uma vez suportaria significativa 
redução no montante disponível de recursos públicos, desfechando um processo de descentralização 
financeira em curso desde 1975 e que se acentuou durante toda a década de 80.” In: COSTA, 
Gustavo F. Cavalcanti, op. cit., p. 533. 
324

 GAMA, Evandro Costa. A Reforma tributária e a autonomia financeira das entidades subnacionais. 
In: CONTI, José Maurício (org.). Federalismo Fiscal. São Paulo: Manole, 2004, p. 146. No mesmo 
sentido, SARAK, Denis, op. cit., p. 66. 
325

 COSTA, Gustavo F. Cavalcanti, op. cit., p. 533.  
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estabelecimento de um plano nacional articulado com planos regionais de 

desenvolvimento, por exemplo) com a manutenção da autonomia dos membros da 

Federação? Trata-se de questões nevrálgicas relacionadas ao federalismo 

cooperativo pós-CF/88. 

Nesse processo de ajustamento e adequação, há diversas e variadas 

opiniões, seja no sentido de que a descentralização promovida não contribuiu para a 

construção de um novo federalismo no Brasil326, seja no sentido de que o 

federalismo constitucional de 1988 exprime uma tendência de equilíbrio na 

atribuição de poderes e competências à União e aos Estados327. 

O fato é que há uma insatisfação generalizada entre os entes federativos: 

enquanto aqueles mais pobres reclamam mais repasses, incentivos, tratamento 

mais favorecido por conta da patente desigualdade regional que continua marcante 

na sociedade brasileira, os mais ricos reputam serem injustas e defasadas as regras 

de transferências de recursos, resultando num tratamento desigual.  

Ao mesmo tempo, há críticas no sentido de a União, que deveria garantir o 

federalismo cooperativo por meio das transferências intergovernamentais, priorizar a 

arrecadação dos tributos não sujeitos à partilha tributária, além de buscar sua 

recomposição de perdas de recursos privilegiando a criação de fundos 

constitucionais328 destinados a limitar ou reduzir os critérios de descentralização de 

receitas tributárias (como o Fundo de Estabilização Fiscal – FEF329).  

                                                             
326

 Fernando Rezende entende que o forte ímpeto descentralizador da CF/88 não foi capaz de 
promover uma ruptura forte o suficiente para alterar hábitos e costumes que historicamente ditaram 
as decisões políticas nessa área, e nesse sentido, a autonomia financeira se confundiu com a 
liberdade total para gastar, sem a correspondente responsabilidade para instituir e arrecadar os 
tributos necessários para financiar os gastos, tendo-se afrouxado o vínculo da corresponsabilidade 
entre o cidadão contribuinte e o poder público estatal e municipal (gerando condições propícias para 
a irresponsabilidade e o desperdício). In: REZENDE, Fernando. Federalismo fiscal no Brasil. Revista 
de Economia Política, vol. 15, n° 3, jul/set. 1995, p. 5. 
327

 HORTA, Raul Machado, op. cit., p. 416. No mesmo sentido e na mesma obra: “Sob o ângulo da 
forma federal de Estado, a Constituição de 1988 é o coroamento da evolução secular e assinala o 
ponto de equilíbrio que se atingiu no estágio do amadurecimento das instituições federais” (p. 418). 
328

 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. O federalismo e a tributação no Estado brasileiro, op. cit., 
p. 154. 
329

 Instrumento de desvinculação de 20% das receitas no orçamento da União. Vale lembrar que foi 
criado em 1994, como Fundo Social de Emergência - FSE, depois transformado em Fundo de 
Estabilização Fiscal – FEF pela EC n° 10/96, transformando-se na Desvinculação de Rendas da 
União – DRU pela EC n° 27/2000. Este mecanismo foi prorrogado até 31/12/2015 (art. 76 do ADCT, 
conforme EC n° 68/2011), sendo que a diferença da atual DRU é a preservação das principais 
transferências constitucionais aos Estados e Municípios, o que não ocorria no FSE e no FEF. Para 
um histórico mais detalhado sobre esse instrumento, vide DIAS, Fernando Álvares Correia. 
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Além da questão tributária, existem diversos fatores que influenciam e 

determinam a crise do pacto federativo, tais como: o desequilíbrio representativo330; 

a desatualização dos critérios de repasse dos Fundos de Participação331; a contenda 

envolvendo os índices de atualização das dívidas dos entes subnacionais332; a 

hipossuficiência de muitos deles no que diz respeito à sua arrecadação própria, que 

se tornam totalmente dependentes das transferências constitucionais obrigatórias333; 

o vertiginoso crescimento do número de municípios, pulverizando os repasses 

constitucionais334; o investimento na arrecadação de tributos não sujeitos às 

                                                                                                                                                                                              
Desvinculação de Receitas da União: ainda necessária? In Núcleo de Estudos e Pesquisas do 
Senado, texto para discussão n° 103, out/2011. Sobre a DRU, ver CARRAZZA, Roque Antônio, op. 
cit., p. 787. 
330

 As regras do processo eleitoral e definição de números mínimo e máximo de representantes do 
povo institucionalizam esse desequilíbrio de forças, a limitação do número máximo de deputados 
federais a 70 faz com que não haja regra de proporcionalidade ao número de habitantes: atualmente, 
as regiões Sul e Sudeste são claramente sub-representadas. In: REZENDE, Fernando, op. cit., p. 11. 
331

 Acerca das críticas, vale mencionar a posição de Eduardo Jardim, que reputa ter a percentagem 
de distribuição de receitas atingido níveis muito elevados, obrigando a União a manter um patamar de 
tributação muito elevado, ensejando a proliferação de municípios, sem que haja uma efetiva correção 
das desigualdades regionais, já que essa dinâmica estimula uma “relação parasitária em prol de 
unidades federativas mais carentes, as quais continuam carentes e não se desenvolvem, até porque 
não há qualquer exigência nesse sentido”, in JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. O federalismo e a 
tributação no Estado brasileiro, op. cit., p. 153. Vale também transcrever o seguinte trecho, com 
uma sugestão de solução para o problema: “Solução do problema passa pela reelaboração de 
critérios para as transferências, além de uma mais clara divisão de encargos. Contudo, reitere-se que 
a situação ótima, pautada no ideal de federalismo, depende sobremaneira de uma nova repartição 
das fontes de arrecadação, voltada a possibilitar a autonomia de fato dos entes subnacionais que 
poderiam produzir suas próprias receitas. Somando-se isso à revisão dos critérios de transferências, 
a redistribuição do produto da arrecadação haveria então de focar principalmente os entes que 
necessitam de receita, os quais, ademais, devem, mediante injeção financeira e assessoria técnica, 
ser estimulados ao crescimento em busca da autonomia. Com isso, as transferências 
intergovernamentais ater-se-iam com maior ênfase à diminuição das desigualdades regionais, 
tornando menos distante o objetivo nacional estampado no art. 3º da atual Carta Política”, in DI 
PIETRO, Juliano, op. cit., pp. 91-94 e p. 99. 
332

 Vale ressaltar que foram anos de negociação, na tentativa de adequar os parâmetros de 
atualização dos saldos devedores por meio da revisão dos contratos de refinanciamento. Na década 
de 90, os desequilíbrios fiscais e patrimoniais no âmbito dos governos subnacionais levaram às leis 
n° 8.727/93 e n° 9.496/97 (Programa de Reestruturação Fiscal e Financeira, baseado no ajuste fiscal, 
venda de ativos estaduais e privatização/liquidação dos bancos estaduais). in: MORA, Mônica e 
GIAMBIAGI, Fabio. Federalismo e endividamento subnacional: uma discussão sobre a 
sustentabilidade da dívida estadual. Revista Econômica Política, vol.27, n° 3, 2007, pp. 472-494.  
333

 Esta constatação, sob outro aspecto, pode estar ligada ao grau de responsabilidade fiscal dos 
entes federativos: “Governos subnacionais que dependem de receita própria para o custeio de suas 
despesas tendem a ter um grau mais alto de responsabilidade fiscal, com o registro de menores 
déficits que os governos mais dependentes de transferências. Ainda que, na prática, a atribuição de 
receitas aos diversos entes federados, como no caso brasileiro, faça-se bastante descolada da 
atribuição de encargos, ela não pode perder de vista a responsabilidade na gestão financeira, pois 
isto é que conduz aos benefícios econômicos que podem ser alcançados por meio da 
descentralização fiscal.” In CUNHA, Fabiana Azevedo da, op. cit., p. 90 e 98. No mesmo sentido, 
REZENDE, Fernando, op. cit., p. 5. 
334

 TER-MINASSIAN, Teresa. Fiscal federalism: in theory and practice. Washington: International 
Monetary Fund, 1997. p. 439-440. No mesmo sentido, MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A crise 
do pacto federativo. In: QUARESMA, Regina; OLIVEIRA, Maria Lúcia de Paula (Coord.). Direito 
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partilhas obrigatórias, diminuindo o montante recebido pelos entes subnacionais via 

transferências (principalmente as contribuições sociais PIS/Pasep, Cofins, CSLL e 

CPMF); entre outros. 

São todos fatores relevantes relacionados ao tema, que precisam ser 

considerados de uma forma global e concatenada, mas que serão afastados, 

todavia, deste estudo analítico, por fugirem ao objeto proposto por esta dissertação, 

o qual será restrito à questão estadual no que diz respeito aos incentivos fiscais 

concedidos unilateralmente, do ponto de vista do federalismo brasileiro. 

Esses desequilíbrios federativos encontraram terreno fértil na discriminação 

de rendas por fontes, em especial no ICMS, principal tributo dos Estados-membros. 

Isso porque a ideia de autonomia, intrinsecamente ligada à ideia de autonomia 

financeira e ao exercício da competência tributária, tornou‑se um “clichê tentador” 

aos Estados e Distrito Federal. Sobretudo quando compreendida no cenário histórico 

e institucional caracterizado por uma  

[...] explosiva série de particularidades: globalização econômica, 
desprestígio e omissão das políticas e instituições nacionais de 
desenvolvimento econômico regional, persistentes déficits públicos e 
esgotamento do modelo de definição da titularidade do imposto nas 
operações interestaduais335. 

Dentre esses fatores, não se pode deixar de tratar do fortalecimento do 

ideário neoliberal na década de 90, uma vez que diretamente relacionado ao tema. 

Baseado no conceito do “Estado mínimo”336, o neoliberalismo implicava, pelo menos 

quatro coisas:  

                                                                                                                                                                                              
constitucional brasileiro: perspectivas e controvérsias contemporâneas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2006, p. 422. 
335

 COSTA, Gustavo F. Cavalcanti, op. cit. p. 534. Para uma análise da estabilização econômica pós-
Real e a abertura de nova etapa de fortes desequilíbrios, aumento do déficit público, e do 
endividamento dos Estados, ver PRADO, Sérgio e CAVALCANTI, Carlos Eduardo G. A Guerra 
Fiscal no Brasil. São Paulo: FUNDAP: FAPESP; Brasília: IPEA, 2000, pp. 51-54, 82-91.  
336

 A partir da década de 70, a crise do petróleo, a crise financeira e a instabilidade monetária fizeram 
com que os ciclos de prosperidade e estagnação se tornassem cada vez mais curtos.  “Com a 
aceleração da inflação, com os desequilíbrios financeiros decorrentes da queda das receitas 
tributárias e do aumento das despesas públicas, com a elevação das taxas de desemprego e a 
subsequente ampliação das tensões trabalhistas e das pressões sindicais, com os confrontos 
crescentes entre política econômica e política social e com o forte abalo no consenso quanto ao 
“círculo virtuoso” entre crescimento e correção das desigualdades, o repertório de fórmulas, métodos, 
estratégias, mecanismos e instrumentos regulatórios das políticas keynesianas e do Estado “social” 
que as implementava acabou esgotando suas virtualidades”. In FARIA, José Eduardo. O direito na 
economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 116. 
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[...] primeiro, que deixasse de se encarregar da produção de 
determinados bens básicos relacionados com a infraestrutura 
econômica; segundo, que desmontasse o Estado Social, ou seja, 
todo o sistema de proteção social por meio do qual as sociedades 
modernas buscam corrigir a cegueira do mercado em relação à 
justiça social; terceiro, que deixasse de induzir o investimento 
produtivo e o desenvolvimento tecnológico e científico, ou seja, de 
liderar uma estratégia nacional de desenvolvimento; e, quarto, que 
deixasse de regular os mercados e principalmente os mercados 
financeiros porque seriam autorregulados337.  

O neoliberalismo, ideologia hegemônica desde o início dos anos 1980 até o 

começo dos anos 2000, impactou na própria compreensão sobre como os 

dispositivos da CF/88 deveriam ser interpretados e aplicados, e consequentemente, 

sobre como deveria ser compreendido o federalismo cooperativo e sua relação com 

a redução das desigualdades regionais.  

Embora a Constituição tivesse sido gestada e elaborada tendo em vista 

princípios do Estado democrático e social, passou a produzir efeitos num momento 

em que a palavra de ordem era “desregulamentação”. 

Este cenário, somado às altas taxas de inflação, baixo grau de crescimento, 

e sérias crises fiscal e financeira338, teve impacto direto na política de 

desenvolvimento (ou na falta dela), bem como no crescimento significativo das 

concessões de incentivos fiscais estaduais. 

Afinal, a partir do momento em que o Estado deixa de ser o ente 

responsável pela condução e coordenação da política nacional de desenvolvimento, 

aliado ao fato de que (por diversas razões, algumas das quais apontadas acima) a 

autonomia financeira não se mostrava suficiente para mitigar as desigualdades 

regionais, as disputas entre os entes federativos foram acirradas na busca pela 
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 PEREIRA, Luiz Bresser. Assalto ao Estado e ao mercado, neoliberalismo e teoria econômica. 
FGV. Texto para discussão nº 186; maio/2009, pp. 8-9. 
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 Vale lembrar que a crise se agravou a partir de 1979 com a brutal elevação internacional dos juros, 
tornando a dívida externa impagável, desestruturando as finanças públicas, desencadeando um forte 
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os governos subnacionais. Na década de 90, com a adoção do receituário neoliberal “materializado” 
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do investimento, houve uma queda do nível e da qualidade estrutural (tanto do setor público, pela 
inexistência de uma política de desenvolvimento e pela falta de recursos no orçamento público, como 
do privado, dada a incerteza do movimento da economia e os elevados juros internos), in: CANO, 
Wilson. Novas determinações sobre as questões regional e urbana após 1980. Instituto de 
Economia da Unicamp, Texto para discussão n° 193, julho/2011, pp. 10-14 e CANO, Wilson. Uma 
agenda nacional para o desenvolvimento. Instituto de Economia da Unicamp, Texto para 
discussão n° 183, agosto/2010, p. 10. 
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atração dos investimentos para seus territórios. E o principal instrumento foram as 

normas tributárias indutoras concessivas de incentivos fiscais estaduais, ainda que 

em desacordo com o mecanismo previsto pela CF/88 e LC n° 24/75, conforme se 

constatará a seguir. 

 

3. Incentivos fiscais de ICMS, Guerra Fiscal e o equilíbrio federativo. 

3.1. Os incentivos fiscais de ICMS: conceito, natureza e regime jurídico.  

3.1.1. Incentivos fiscais como instrumento da extrafiscalidade. 

 

O emprego da legislação tributária com o objetivo de influenciar 

comportamentos (seja para estimulá-los, seja para desencorajá-los), enquadra-se 

como uma das formas de intervenção do Estado sobre o domínio econômico, na 

modalidade da indução, conforme estudado no capítulo 1. Neste caso, as normas 

adquirem um caráter nitidamente extrafiscal, isso é, com um objetivo que transcende 

a mera necessidade arrecadatória. 

Nas palavras de José Cabalta Nabais: 

[...] a extrafiscalidade traduz-se no conjunto de normas que, embora 
formalmente integrem o direito fiscal, tem por finalidade principal ou 
dominante a consecução de determinados resultados 

econômicos ou sociais através da utilização do instrumento 
fiscal e não a obtenção de receitas para fazer face às despesas 
públicas. Trata-se, assim de normas (fiscais) que, ao preverem uma 
tributação, isto é, uma ablação ou amputação pecuniária (impostos), 
ou uma não tributação ou uma tributação menor à requerida pelo 
critério da capacidade contributiva, isto é, uma renúncia total ou 
parcial a essa ablação ou amputação (benefícios fiscais), estão 
cominadas pelo intuito de actuar directamente sobre os 

comportamentos econômicos e sociais dos seus destinatários, 
desincentivando-os, neutralizando-os nos seus efeitos 
econômicos e sociais ou fomentando-os, ou seja, de normas 
que contêm medidas de política econômica e social339. (grifo 
nosso). 

Ou seja, por meio da manipulação das categorias jurídicas postas à 

disposição do legislador, este prestigia certas situações tidas como social, política ou 

economicamente valiosas, com o objetivo que vai além daqueles meramente 
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 CASALTA NABAIS, José. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a 
compreensão constitucional do Estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 1998, p. 629. 
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arrecadatórios340. Isso pode se dar por meio de um agravamento da tributação, 

levando o destinatário a recair em custos que não lhes seriam imputados em caso 

de livre curso do mercado (desincentivos341); ou por meio de um tratamento menos 

gravoso, que incentiva dado comportamento ou situação. 

O foco da presente dissertação restringe-se à indução por estímulos, isto é, 

aquela na qual o Estado proporciona “vantagens adicionais àqueles que incorrem 

nos atos contemplados pela norma, que não seriam obtidas no livre funcionamento 

do mercado342”. Até porque é mais frequente, sem dúvida, o “recurso ao não imposto 

ou ao menos imposto com o objetivo de condicionar os comportamentos econômicos 

e sociais dos contribuintes343”. 

Os incentivos fiscais enquadram-se nessa modalidade de norma tributária 

indutora por estímulos, sendo um forte instrumento da extrafiscalidade na medida 

em que “configuram um estímulo de índole econômica, introduzido pelo Poder 

Público, para que se tenha o exercício de determinadas atividades privadas, 

consideradas relevantes para o legislador e que propiciem atingir os objetivos 

extrafiscais344” como, por exemplo, a redução das desigualdades regionais e a 

promoção do desenvolvimento nacional. 

De forma genérica, é possível definir os incentivos fiscais como 

“instrumentos de desoneração tributária, aprovados pelo próprio ente político 

autorizado à instituição do tributo, através do veículo legislativo específico, com o 

propósito de estimular o surgimento de relações jurídicas de cunho econômico345”. 

Entretanto, com base nas características de cada uma de suas espécies, é possível 

classificá-los de forma mais detalhada (o que será apresentado depois de 

delineados os principais aspectos do ICMS). 

Interessante o apontamento de José Cabalta Nabais no sentido de que dada 

a natureza dos incentivos fiscais, estes incorporam o direito fiscal apenas técnica ou 

formalmente, uma vez que, “material e conteudisticamente integram o direito 
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 CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., p. 37. 
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 Por exemplo, quando a lei do ITR faz incidir a exação de forma mais gravosa no caso de imóveis 
inexplorados ou de baixa produtividade. 
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 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias indutoras (...) op. cit., p, 54. 
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 CASALTA NABAIS, José, op. cit., p. 632. 
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 CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., p. 38. 
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 CATÃO, Marcos André Vinhas. Regime jurídico dos incentivos fiscais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2004, p. 13. 
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econômico, o direito social ou outros ramos do direito”346. Isto está ligado ao fato de 

consistirem em espécie da extrafiscalidade, conforme estudado no capítulo 1.  

Entretanto, reforça-se novamente que, apesar dos objetivos de indução, 

estão sujeitos ao regime jurídico das normas tributárias, devendo respeitar todas as 

características impostas pelo regime tributário347. Ou seja, os incentivos fiscais são 

compreendidos por este aspecto das normas tributárias (sua função indutora de 

comportamento), mas não perdem seu caráter normativo, sendo que o legislador, 

neste caso, vincula determinado comportamento a um consequente, que no caso 

dos incentivos, consiste em vantagem (estímulo) de natureza tributária348. 

Voltando aos ensinamentos de José Cabalta Nabais, ele aponta algumas 

das classificações atribuídas para o conceito que merecem ser reportadas349:  

i. de acordo com a doutrina norte-americana, sobretudo a elaborada por 

Stanley S. Surrey, os incentivos fiscais identificam-se com  

[...] todo e qualquer desvio ao modelo abstracto de imposto 
geralmente e acolhido, com toda e qualquer derrogação dos 
princípios suportes da estrutura fiscal ou da estrutura fiscal normal, 
com base na qual é concedido um regime preferencial a 
determinadas categorias de actividades ou a certos grupos de 
contribuintes, através de reduções de impostos que, de outro modo, 

teriam de suportar; 

ii. outros os definem com base em um “conjunto de elementos sintomáticos, 

que espelham uma valorização conjunta tanto do seu lado estrutural, como do seu 

perfil funcional”, tal como F. Fishera, que os caracteriza pela conjugação simultânea 

dos três sintomas seguintes:  

1) integram uma disciplina derrogatória da disciplina ordinária do 
imposto; 2) mais favorável para o contribuinte do que a 
consubstanciada no seu tratamento ordinário; 3) apresentam uma 
função promocional; 

iii. para outros, como S. La Rosa, o núcleo essencial dos incentivos fiscais 

reside no seu caráter de despesa fiscal, fazendo com que o critério para os 

individualizar passe pela distinção entre a disciplina das receitas e das despesas no 

quadro de regulamentação das finanças públicas. Isso porque,  
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 CASALTA NABAIS, op. cit. p. 633. 
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[...] embora as receitas e as despesas possam ser vistas como 
constituindo as duas faces da mesma moeda, extravasa da disciplina 
das receitas aquelas normas jurídico-fiscais que, nada tendo a ver 
com a contribuição para as despesas públicas e com a sua justa 
repartição, visam orientar ou afectar os recursos financeiros em 
direcções pré-determinadas”350. 

Dadas todas essas posições, o autor conclui no sentido de que cada uma 

delas permite identificar o caráter extrafiscal dos benefícios fiscais (aspecto 

traduzido na derrogação da disciplina dos impostos, caráter promocional ou 

fomentador, natureza de despesa fiscal ligada ao caráter derrogatório), consistente 

na  

[...] beneficiação dos contribuintes a fim de fomentar ou promover 
determinados dos seus comportamentos econômicos ou sociais, 
aspecto funcional este que se reflete na estrutura das respectivas 
normas, que assim apresentam uma disciplina divergente ou 
derrogatória da dos correspondentes impostos351.  

Antes de proceder à classificação dos incentivos fiscais estaduais, no 

entanto, é necessário fazer alguns apontamentos sobre o ICMS. 

 

3.1.2. Os aspectos essenciais do ICMS. 

 

Embora o tema não seja aprofundado na presente dissertação, objetiva-se 

com este item delinear as características essenciais do ICMS, a fim de que se 

compreendam os desdobramentos relacionados à concessão de incentivos fiscais 

estaduais. 

Para tanto, como pontos de partida, valer-se-á do histórico do imposto já 

tratado no capítulo 2 e de um artigo de Misabel Abreu Machado Derzi352, bastante 

profícuo na tarefa de abordar o tributo em seus principais aspectos, sem descer a 

                                                             
350

 O autor continua afirmando ser necessário separar as “verdadeiras despesas fiscais, dotadas 
duma disciplina fiscal meramente instrumental e apenas formalmente derrogatória, das medidas de 
erosão fiscal, resultantes de escolhas normativas internas relativas às modalidades de realização da 
repartição de receitas públicas”. In CASALTA NABAIS, op. cit., pp. 635-636. 
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 CASALTA NABAIS, op. cit., pp. 636-637. 
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 DERZI, Misabel Abreu Machado. Aspectos essenciais do ICMS, como imposto de mercado. In: 
Direito Tributário: Estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, pp. 
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minúcias que não compreendem o objeto do presente trabalho, dada a necessidade 

de delimitação do tema353. 

Relembrando o que foi afirmado no capítulo anterior, com fulcro na 

competência concorrente prevista pela Constituição de 1891, foram instituídas pela 

União as três vigas mestras das finanças públicas brasileiras por meio da criação do 

imposto sobre consumo (lei n° 25/1891, atual IPI), do imposto sobre a renda (lei n° 

4.984/1924) e do imposto sobre vendas e consignações – IVC (lei n° 4.625/1922, 

atual ICMS).   

O IVC foi transferido aos Estados em 1934, transformando-se no principal 

sustentáculo das finanças estaduais (já superando as receitas advindas do imposto 

de exportação) o qual evoluiu para o imposto sobre a circulação de mercadorias 

(antigo ICM) com a EC n° 18/65. 

A Carta de 67, com redação dada pela EC n° 1/69, atribuía aos Estados 

instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias (ICM), 

realizadas por produtores, industriais e comerciantes, tributo não cumulativo e do 

qual se abateria, nos termos do disposto em lei complementar, o montante cobrado 

nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado.  

A determinação constitucional era no sentido de dever a alíquota ser 

uniforme para todas as mercadorias nas operações internas e interestaduais354, 

devendo as isenções serem concedidas ou revogadas nos termos fixados em 

convênios, celebrados e ratificados pelos Estados, segundo o disposto em Lei 

Complementar (LC). Trata-se da LC n° 24/75, que previu a obrigatoriedade de a 

aprovação ser prévia e unânime, nos termos de convênio firmado no âmbito do 

Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e que será detalhada no 

próximo item. 

Com a CF/88, o ICM teve seu âmbito ampliado, passando a contemplar 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 
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 Dessa forma, maiores investigações sobre os aspectos de incidência, como aspectos materiais, 
conceito de operação, mercadoria, circulação, base de cálculo, etc., não serão aprofundados. Para 
tanto, sugere-se a leitura das obras: CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 11ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006 e MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. 6ª ed. São Paulo: 
Dialética, 2003. 
354

 Sendo que o Senado Federal, mediante resolução tomada por iniciativa do Presidente, fixaria as 
alíquotas máximas para as operações internas, as interestaduais e as de exportação. 
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comunicação, deixando de ser “ICM” e passando a ser “ICMS”355, imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços de transporte intermunicipal e interestadual e 

de comunicações. 

Trata-se de tributo que abriga traços de fiscalidade e de extrafiscalidade356, 

produz a maior arrecadação no cenário nacional e representa  

[...] importante instrumento de ação política e econômica, além de se 
encontrar presente na vida rotineira de contribuintes e cidadãos, 
máxime porque o ICMS recolhido pelo estabelecimento comercial, 
por exemplo, é embutido no preço da mercadoria e repassado ao 

consumidor357. 

Por meio do exame dos cinco aspectos do ICMS indicados a seguir, Misabel 

Abreu Machado Derzi delineia o ICMS como imposto de mercado, apresentando 

suas principais características: 

i. trata-se de imposto incidente sobre operações jurídicas que transferem o 

domínio e posse da mercadoria358 e sobre a efetiva prestação de serviço de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (“atos de efetiva 

prestação, como execução das obrigações de fazer359”);   

ii. consiste num tributo plurifásico360. As vantagens em sua adoção seriam as 

seguintes: ser neutro do ponto de vista da competitividade / concorrência / formação 

de preço do mercado; onerar o consumo e não a produção / comércio; oferecer 

maiores vantagens ao Fisco, na medida em que permite antecipar o imposto que 

seria devido no consumo, atribuindo a todos os agentes econômicos envolvidos no 

processo a condição de responsável pela arrecadação361; 
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 Hugo de Brito Machado, op. cit., p. 369. 
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 Sobre a utilização extrafiscal do ICMS, Hugo de Brito Machado entende se tratar de prática 
“desaconselhável, em virtude das práticas fraudulentas que o tratamento diferenciado pode 
estimular”. In Hugo de Brito Machado, op. cit., p. 370. 
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 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira, Curso de Direito Tributário, op. cit., p. 177. 
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 “Assim, operação, circulação e mercadoria são conceitos profundamente interligados e 
complementares, que não podem ser analisados em separado, sem que o intérprete se dê conta de 
suas profundas interrelações” in DERZI, Misabel Abreu Machado, op. cit., p. 120. 
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 DERZI, Misabel Abreu Machado, op. cit., p. 120. 
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 Motivado pela “alta produtividade de um tributo que incide em todas as etapas, em que há efetiva 
operação de circulação, sem exclusão de nenhuma delas, a homogeneidade na incidência sem 
distorções desequilibradas na formação dos preços e os interesses dos fiscos envolvidos foram as 
razões que prevaleceram” in DERZI, Misabel Abreu Machado, op. cit., p. 122. 
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 DERZI, Misabel Abreu Machado, op. cit., p. 122. 
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iii. o tributo é não-cumulativo362 (introduzido pela EC 18/65, com inspiração 

no modelo do imposto sobre valor agregado – IVA - francês, tornou-se princípio 

constitucional363), em que por meio da dedução do imposto pago na operação 

anterior, tributa apenas o valor adicionado em cada etapa364; 

iv. o imposto pressupõe uma repercussão jurídica por meio da qual o 

imposto deve ser suportado pelo consumidor, e não pelo contribuinte (comerciante,  

industrial ou produtor). Isso porque, por meio do princípio da não-cumulatividade, 

“garante-se que o contribuinte, nas operações de venda que promova, transfira ao 

adquirente o ônus do imposto que adiantará ao Estado e, ao mesmo tempo, possa 

ele creditar-se do imposto que suportou nas operações anteriores”. Se o consumidor 

é o único que não tem direito de crédito, então a ordem jurídica supõe que sofra a 

repercussão jurídica do tributo365.  

Um ponto que deve ser ressaltado é a distinção entre repercussão jurídica e 

econômica. A autora esclarece, nesse sentido, que “se a repercussão jurídica 

corresponde à econômica, essa é uma coincidência desejável ou desejada pelo 

legislador, mas apenas uma coincidência que muitas vezes não ocorre366”.  

Isso porque pode acontecer de o contribuinte ter adquirido a mercadoria em 

condições tão favoráveis que, na verdade, ainda que o imposto tenha sido 

destacado na nota fiscal de compra, o encargo ter sido suportado pelo fornecedor, 

que lhe cedeu o bem pelo custo ou mesmo abaixo dele. E este fato econômico, dado 

como exemplo, em nada deverá intervir na não-cumulatividade do imposto, devendo 

ser mantido o “integral e perfeito o direito à compensação do contribuinte adquirente, 
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 Para um aprofundamento sobre a não-cumulatividade, ver BRANDÃO JUNIOR, Salvador Cândido. 
Federalismo e ICMS: Estados-membros em “Guerra Fiscal”. Série Doutrinas Tributárias, v. XIV. 
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 Art. 155, § 2°, I da CF/88: O imposto previsto no inciso II (ICMS) atenderá ao seguinte: I. será não-
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que sofreu tão-somente repercussão jurídica, comprovada pelas notas fiscais de 

entrada367”. 

v. como imposto de mercado, o ICMS deve ser neutro, não devendo 

distorcer a formação dos preços, a competitividade ou a livre concorrência. Além 

disso, a seletividade (que autoriza a cobrança diferenciada conforme a 

essencialidade do produto) também “não pode ferir a igualdade e isonomia entre 

contribuintes que efetuam operações com produtos e mercadorias de igual natureza, 

no mesmo setor econômico368”.  

Sobre a neutralidade do imposto, vale lembrar que apesar de o Brasil ter 

adotado a técnica da tributação no Estado de origem369, nas operações 

interestaduais, o ICMS deve repartido por meio de mecanismos que compensem as 

perdas dos Estados preponderantemente importadores, em relação àqueles 

preponderantemente exportadores370.  

A solução brasileira adotada (como já alertara Aliomar Baleeiro) não 
foi a criação de um fundo de compensação, mas a atribuição 
constitucionalmente feita ao Senado Federal da fixação das alíquotas 

aplicáveis às operações interestaduais e de exportação371.  

E referidas resoluções do Senado (nº 22/89 e nº 95/96) estabeleceram as 

alíquotas interestaduais, como regra geral em 12% nas operações interestaduais, e, 

nas operações ou prestações realizadas nas Regiões Sul / Sudeste destinadas às 

Regiões Norte / Nordeste / Centro-Oeste / Estado do Espírito Santo em 7%, a partir 

de 1990.  

Dessa forma, pretendeu o Senado Federal exercer papel de 
coordenação do federalismo brasileiro, inclusive buscando equilibrar 
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a relação entre os Estados historicamente produtores e os Estados 
historicamente consumidores, ação esta que, conjugada com o 
sistema de titularidade dos recursos, misto de origem e destino na 
tributação interestadual do ICMS, viria a representar maior nível de 

recursos para os Estados menos desenvolvidos372. 

Vale ressaltar que a EC n° 87, de 16/04/15373 (aplicável a partir de 2016374) 

alterou a sistemática de cobrança do ICMS incidente sobre as operações e 

prestações que destinem bens / serviços a consumidor final não-contribuinte 

localizado em outro Estado (operações interestaduais), definindo que será aplicável 

a alíquota interestadual (não mais a alíquota interna do Estado de origem) e que o 

imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual será 

partilhado entre os Estados de origem e de destino, na seguinte proporção375: 

I - ano de 2015: 20% para o Estado de destino e 80% para o de origem; 

II - ano de 2016: 40% para o Estado de destino e 60% para o de origem; 

III - ano de 2017: 60% para o Estado de destino e 40% para o de origem; 

IV - ano de 2018: 80% para o Estado de destino e 20% para o de origem; 

V - a partir do ano de 2019: 100% para o Estado de destino. 

Dessa forma376:  

                                                             
372

 CUNHA, Fabiana Azevedo da, op. cit., pp. 111-112. 
373

 Art. 155, § 2°, VII - nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, 
contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e 
caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a 
alíquota interna do Estado destinatário e a alíquota interestadual; a) (revogada); b) (revogada); VIII - a 
responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e 
a interestadual de que trata o inciso VII será atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte 
do imposto; b) ao remetente, quando o destinatário não for contribuinte do imposto. 
374

 O art. 3° da EC n° 87/15 determina que ela entra em vigor na data de sua publicação (16/04/2015), 
produzindo efeitos no ano subsequente e após 90 (noventa) dias desta. 
375

 Conforme dispõe o art. 2° da EC n° 87/15, que acresceu o art. 99 ao Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias (ADCT), com a seguinte redação: Art. 99. Para efeito do disposto no 
inciso VII do § 2º do art. 155, no caso de operações e prestações que destinem bens e serviços a 
consumidor final não contribuinte localizado em outro Estado, o imposto correspondente à diferença 
entre a alíquota interna e a interestadual será partilhado entre os Estados de origem e de destino, na 
seguinte proporção: I - para o ano de 2015: 20% para o Estado de destino e 80% para o Estado de 
origem; II - para o ano de 2016: 40% para o Estado de destino e 60% para o Estado de origem; III - 
para o ano de 2017: 60% para o Estado de destino e 40% para o Estado de origem; IV - para o ano 
de 2018: 80% para o Estado de destino e 20% para o Estado de origem; V - a partir do ano de 2019: 
100% para o Estado de destino.   
376

 O objetivo da EC é de superar o grave problema dos Estados “consumidores”, sobretudo os do 
Norte / Nordeste / Centro-Oeste, que estavam sofrendo importante perda de arrecadação com o 
comércio eletrônico, cujos principais estabelecimentos estão sediados nos Estados “produtores”, 
fundamentalmente no Sudeste. Essa situação de desequilíbrio ensejou a edição do Protocolo 
CONFAZ 21/2011, que extrapolou de forma óbvia os poderes do conselho fazendário, desrespeitando 
as regras constitucionais (uma vez que definia que nas operações interestaduais envolvendo 
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(i) foi extinta a cobrança da alíquota interna pelo Estado de origem nas 

vendas interestaduais a consumidores finais não-contribuintes: no novo regime, o 

Estado de origem somente poderá cobrar nestas operações a alíquota interestadual;  

(ii) a diferença entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota 

interestadual (diferencial de alíquotas - DIFAL) deve ser recolhida a tal ente da 

federação em todas as operações e prestações interestaduais a consumidores 

finais, seja pelo adquirente (quando este for contribuinte do ICMS), seja pelo 

remetente (quando o adquirente não for contribuinte): alterado o sistema anterior, 

em que o DIFAL era devido apenas quando o destinatário fosse contribuinte do 

ICMS; 

(iii) foi definido um regime de transição quanto à repercussão financeira 

desta alteração constitucional, a fim de suavizar a queda da receita dos Estados de 

origem em decorrência da aplicação da alíquota interestadual (inferior à interna, que 

antes era aplicável nestes casos) em todas as operações / prestações de serviços a 

consumidores finais não-contribuintes, por meio de uma partilha temporária da 

arrecadação do DIFAL entre o Estado de origem e o Estado de destino, o qual, 

conforme o texto da emenda constitucional transcrito acima evoluirá para 100% da 

arrecadação pelo Estado de destino até 2019; 

(iv) Nos casos de operação interestadual a consumidor final contribuinte do 

ICMS não houve alteração: a alíquota interestadual continua devida ao Estado de 

origem (remetente) e o DIFAL, ao Estado de destino: a repartição do DIFAL, em 

mudança gradual é aplicável apenas àquele decorrente das vendas interestaduais a 

consumidor final não-contribuinte.  

Todas essas preocupações e particularidades do tratamento do ICMS se 

dão pelo fato de se tratar de um imposto de competência estadual, mas que é 

dotado de um claro caráter nacional, por conta dos efeitos inerentes às operações 

                                                                                                                                                                                              
comércio eletrônico, o estabelecimento remetente deveria recolher o diferencial de alíquotas ao 
Estado de destino como substituto tributário, inclusive nas vendas a consumidores finais. O STF 
declarou a inconstitucionalidade formal e material do protocolo ao julgar em setembro de 2014 as 
ADIs 4.628 e 4.713, modulando os efeitos até a data da concessão da medida liminar, que ocorreu 
em fevereiro do mesmo ano. Derrubado o Protocolo 21/2011, a solução foi a aprovação da EC 
87/2015. In: VELLOSO, Andrei Pitten. Novo regime do ICMS nas operações interestaduais (EC 
87/2015). Jornal Carta Forense. São Paulo, 04 de maio de 2015. Disponível em: 
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/novo-regime-do-icms-nas-operacoes-
interestaduais-ec-872015/15286. Acesso em 09/05/2015. 

http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/novo-regime-do-icms-nas-operacoes-interestaduais-ec-872015/15286
http://www.cartaforense.com.br/conteudo/colunas/novo-regime-do-icms-nas-operacoes-interestaduais-ec-872015/15286
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reguladas, que irradiam e repercutem por todo o território brasileiro, o que torna a 

incidência homogênea tão mais importante como forma de resguardar o princípio 

federativo.  

Sobre esse aspecto, leciona Paulo de Barros: 

[...] os traços do ICMS estão assinalados como marcas indeléveis, 
incisões profundas que lhe dão uma fisionomia singular, quer em 
confronto com os demais impostos do Brasil, quer em padrões de 
direito comparado. É assim que os autores proclamam o princípio da 
uniformidade, da solidariedade nacional, da equiponderância ou da 
harmonia global da incidência, para indicar a propriedade que o 
tributo tem de manter-se o mesmo, com idênticas proporções 
semânticas, com uma e somente uma projeção significante para todo 
o território brasileiro377. 

Por isso que, firmado o modelo comum, não se permite que nenhum dos 

entes federados dele discrepe, uma vez que consiste em requisito indispensável em 

termos de concepção econômica, já que as várias operações de circulação devem 

se integrar em bloco e o princípio deve ser observado por todos378. 

Pela própria sistemática do ICMS é exigida uma legislação uniformizadora 

de caráter nacional que discipline diversas situações que podem gerar desequilíbrios 

por se tratar de um imposto de mercado que irradia seus efeitos por todo o território 

nacional, tais como a não-cumulatividade, a incidência nas operações interestaduais 

e, principalmente, a forma de concessão dos incentivos fiscais379. 

O cuidado no tratamento específico do incentivo fiscal estadual tem sua 

explicação no fato de o ICMS ser um tributo de natureza nacional: apesar de ser 

instituído por lei estadual, sua receita se reparte entre Estado e Município e 

repercute a economia dos demais entes federativos, pela própria natureza da 

circulação de mercadorias, “havendo um risco permanente de que, na disciplina de 

benefícios fiscais, uma unidade possa prejudicar outra unidade federativa380”.  

                                                             
377

 CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., pp. 47-48. Ainda sobre o assunto, ATALIBA, Geraldo. 
Eficácia dos convênios para isenção do ICMS. Revista de Direito Tributário, São Paulo, v. 11-12, 
1980, p.122. 
378

 CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., p. 48.  
379

 BRANDÃO JUNIOR, Salvador Cândido, op. cit., p. 86. 
380

 FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Guerra Fiscal, fomento e incentivo na Constituição federal. In: 
Direito Tributário: Estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998, pp. 
278-279. 
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Dessa forma, diante da “inequívoca complexidade do assunto e objetivando 

evitar eventuais conflitos de competência bem como conferir harmonia e 

uniformidade à disciplina jurídica do ICMS”, a Constituição atribuiu à Lei 

Complementar competência para regular a forma como, mediante deliberação dos 

Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 

concedidos e revogados (art. 155, § 2º, XII, g381).  

Vale lembrar que desde a Carta de 67 já havia a previsão neste mesmo 

sentido, de que as isenções seriam concedidas ou revogadas nos termos fixados em 

convênios celebrados e ratificados pelos Estados segundo o disposto em lei 

complementar (art. 23, § 6°, com a redação da EC n° 1/69). 

Essas normas inserem-se na tentativa de impor um mínimo de coordenação 

entre os Estados, buscando atingir a harmonização tributária impeditiva das 

exonerações internas discriminatórias, em um tributo com as características do 

ICMS (sobretudo esse seu caráter nacional), o que se “completa por meio da 

exigência de prévio convênio, firmado entre os Estados-membros e o DF para a 

concessão de incentivos, isenções e outros benefícios tributários382”. 

 

3.1.3. O regime jurídico dos incentivos fiscais estaduais: a LC n° 24/75 e 

a questão dos convênios. 

 

A lei complementar aludida no item anterior, como já antecipado, consiste na 

LC n° 24/75, e por meio de suas determinações, qualquer concessão ou revogação 

de incentivo fiscal de ICMS deve ser precedida de prévia deliberação entre Estados 

e DF e aprovação unânime nos termos do convênio firmado no âmbito do CONFAZ. 

Busca-se, assim, evitar a competição tributária entre os Estados, garantindo 

efetivamente um tratamento uniforme à competência exonerativa do imposto. 

O procedimento para aprovação dos incentivos fiscais estaduais, conforme 

dispõe a LC sob análise, deve obedecer as seguintes etapas:  

                                                             
381

 XII - cabe à lei complementar: (...) g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e 
do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
382

 DERZI, Misabel Abreu Machado, op. cit., pp. 130-131. 
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(i) Os incentivos fiscais de ICMS serão concedidos ou revogados nos termos 

de convênio celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal383; 

(ii) A celebração dos convênios dar-se-á em reuniões para as quais tenham 

sido convocados representantes de todos os Estados e do DF, sob a presidência de 

representantes do governo federal384; 

(iii) o fórum dessas reuniões é o Conselho Nacional de Política Fazendária 

(CONFAZ)385; 

(iv) A concessão dos incentivos dependerá sempre de decisão unânime 

dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial dependerá de 

aprovação de, pelo menos, 4/5 dos representantes presentes386; 

(v) Dentro de 10 dias, contados da data final da reunião no CONFAZ, a 

resolução nela adotada será publicada no Diário Oficial da União (DOU), e dentro do 

prazo de 15 dias contados da publicação dos convênios, e independentemente de 

qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da Federação 

publicará decreto ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se 

ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado387; 

(vi) Os convênios ratificados obrigam todas as Unidades da Federação 

inclusive as que, regularmente convocadas, não se tenham feito representar na 

reunião388; 

                                                             
383

 Art. 1° da LC n° 24/75. 
384

 Art. 2°, caput da LC n° 24/75. 
385

 O CONFAZ é composto por Secretários de Fazenda dos Estados e do DF, sob a coordenação do 
Ministério da Fazenda, tendo por objetivo a promoção das ações necessárias à elaboração de 
políticas e harmonização de procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência tributária 
estadual, com a promoção e celebração de atos visando ao exercício das prerrogativas previstas nos 
arts. 102 e 199 do CTN, além de outras matérias de interesse estadual/distrital. Suas competências, 
seu embasamento legal e suas limitações encontram-se na LC n° 24/75, no Regimento Interno do 
CONFAZ - Convênio ICMS 133/97 - e na Exposição de Motivos n° 505. in: ELALI, André de Souza 
Dantas. Incentivos Fiscais, neutralidade da tributação e desenvolvimento econômico. In. MARTINS, 
Ives Gandra da Silva et al. Incentivos Fiscais – Questões pontuais nas esferas federal, estadual 
e municipal. São Paulo: MP Editora, 2007. Para um maior detalhamento do histórico de criação do 
CONFAZ e de suas atribuições, vide PRADO, Sérgio e CAVALCANTI, Carlos Eduardo G., op. cit., pp. 
76-77 e 81-82. 
386

 Art. 2°, § 2° da LC n° 24/75. 
387

 Art. 2°, § 4° e art. 4° da LC n° 24/75. Conforme se verá a seguir, grande parte da doutrina entende 
se tratar de previsão equivocada, na medida em que o instrumento correto para ratificação do 
convênio é o decreto legislativo (e não um decreto do executivo), entendimento adotado nesta 
dissertação. 
388

 Art. 7° da LC n° 24/75. 
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(vii) A inobservância dos dispositivos da LC n° 24/75 acarretará, 

cumulativamente: I - a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao 

estabelecimento recebedor da mercadoria; Il - a exigibilidade do imposto não pago 

ou devolvido e a ineficácia da lei ou ato que conceda remissão do débito 

correspondente. Além disso, “as sanções previstas neste artigo poder-se-ão 

acrescer a presunção de irregularidade das contas correspondentes ao exercício, a 

juízo do Tribunal de Contas da União, e a suspensão do pagamento das quotas 

referentes ao Fundo de Participação, ao Fundo Especial e aos impostos referidos 

nos itens VIII e IX do art. 21 da Constituição Federal”389. 

Assim, o exercício da competência tributária para conceder os incentivos 

fiscais estaduais é condicionado à deliberação prévia e unânime entre os entes 

políticos competentes, nos termos da LC n° 24/75. Portanto, nenhum Estado pode, 

sozinho, estabelecer isenções de ICMS: “ao poder de tributar não corresponde um 

poder de isentar pleno390”. 

Mas dentre todas as críticas que se possa fazer a este instrumento391, o que 

demandaria análise pormenorizada que aqui não se pretende realizar, ressalta-se a 

questão da ratificação dos convênios para que os incentivos de fato sejam 

instituídos. 

De acordo com o item (v) acima, depois de realizada a reunião e celebrado o 

convênio, aprovado por unanimidade por todos os Estados e DF, bastaria que o 

Executivo o ratificasse por meio de decreto para o incentivo passar a viger. 

Entretanto, não se trata do entendimento correto, pois para que a isenção e outros 

incentivos de ICMS surjam validamente é necessário que o Estado ou DF manifeste 

sua vontade de conceder este benefício, o que é feito pela conjugação das vontades 

                                                             
389

 Art. 8° da LC n° 24/75. 
390

 COSTA, Alcides Jorge, op. cit., p. 123. 
391

 CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., p. 55 e p. 72. FANUCCHI, Fábio. Inconstitucionalidade da 
Lei Complementar nº 24 de 1975. Revista de Direito Administrativo, nº 120, p.509; MARTINS, Ives 
Gandra da Silva. Incentivos financeiros do Estado de Pernambuco (PRODEPE). Constitucionalidade 
do mesmo à luz do princípio da autonomia financeira dos Estados. Projetos de Reforma Tributária do 
Governo Federal – eventuais efeitos se aprovados. Revista Forense, v. 348, p. 245-255. Disponível 
em http://www.gandramartins.com.br/parecer/detalhe/id/PA00836. Acesso em 08/05/2015. 

http://www.gandramartins.com.br/parecer/detalhe/id/PA00836
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de seus Poderes Legislativo e Executivo, este firmando o convênio, aquele 

aprovando-o392. 

Os incentivos de ICMS devem ser concedidos por meio de decreto 

legislativo, que ratifica convênio celebrado pelos Estados e DF no CONFAZ393. 

Como já mencionado, no CONFAZ têm assento os representantes de cada Estado e 

do DF, e normalmente, tal indicação recai sobre o Secretário da Fazenda, que, 

“longe de ser o representante do povo de sua unidade federativa, não passa de um 

preposto do Governador394”. Resta claro, assim, que:  

[...] convênio não é lei, nem o CONFAZ órgão legislativo. Assim, os 
funcionários do Poder Executivo que o integram não podem, a 
pretexto de dispor sobre isenções de ICMS, “legislar” a respeito. É o 
Poder Legislativo de cada Estado ou do DF – onde têm assento os 
representantes do povo local – que, ratificando o convênio as 
concederá395.  

Os convênios, desta feita, 

[...] simbolizam formas infralegais de produção do direito quando 
revestem a natureza de ato administrativo, ao passo que assumem a 
condição de instrumentos produtores do direito, situados no plano 
legal, sempre que cogitem de matéria reservada à lei, cumprindo 
observar que nessa hipótese postumeira é de mister sejam 
ratificados pelas Assembleias regionais396.  

Assim sendo, os convênios firmados no CONFAZ apenas integram o 

processo legislativo necessário à concessão destas desonerações tributárias. Nas 

palavras de Alcides Jorge Costa, consistem numa fase peculiar do processo 

legislativo em matéria de isenção do ICMS, que limita a competência das 

Assembleias Legislativas, mas não pode eliminá-la. Assim, eles só passam a valer 

                                                             
392

 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, op. cit., p. 248. No 
mesmo sentido, ATALIBA, Geraldo, op. cit., p. 110: “Com efeito, não poderia um mero preposto do 
chefe do Executivo Estadual exercer competência tributária exonerativa. Esta é do ente político, não é 
do Executivo nem do seu chefe, muito menos do preposto, destituível ‘ad nutum’. O princípio da 
legalidade da tributação e da exoneração, vimos já neste trabalho, abarca por inteiro a disciplina do 
tributo e dos seus elementos estruturais. Sendo a isenção, a fixação da base de cálculo e das 

alíquotas, a não‑cumulatividade, a remissão, a concessão de créditos fiscais e sua manutenção 
matérias sob reserva de lei, como admitir que um mero secretário de governo, agente do Poder 
Executivo, capaz só de praticar atos administrativos, possa pôr e tirar, restabelecer, graduar, reduzir 
ou aumentar a tributação?”. 
393

 Neste mesmo sentido, JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e 
Tributário, op. cit., p. 366. 
394

 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, op. cit., p. 247. 
395

 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, op. cit., p. 247. 
396

 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Manual de Direito Financeiro e Tributário, op. cit., p.198. No 
mesmo sentido, CARVALHO, Paulo de Barros, op. cit., pp. 57-60. 
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como direito interno depois de ratificados via decreto legislativo, que consiste no ato 

terminal deste processo legislativo397. 

Os incentivos surgem do decreto legislativo ratificador do convênio 

interestadual, ou seja, os convênios apenas permitem que o Legislativo de cada 

Estado ou DF concedam isenções de ICMS398.  

Vale dizer, na hipótese de ser o incentivo fiscal estadual concedido apenas 

por meio de convênio do CONFAZ ou mesmo via decreto executivo do mesmo, sem 

a ratificação por meio do decreto legislativo, tem-se um benefício ilegal, que não 

cumpriu seu peculiar processo legislativo. No entanto, é sabido que a avassaladora 

maioria dos incentivos de ICMS é concedida à revelia do CONFAZ, sem existir 

sequer o consenso prévio e unânime, materializado pelo convênio, tal como se 

verificará no item 3.2 da presente dissertação. 

 

3.1.4. Os incentivos fiscais de ICMS: o conceito ampliado. 

 

Com base na acepção que identifica o núcleo essencial dos incentivos 

fiscais em seu caráter de despesa fiscal muitos juristas, antes de proceder à 

classificação dos incentivos ficais, antes o dividem em duas categorias399: os que 

operam sobre a receita (os incentivos fiscais por excelência, como isenções e 

reduções da base de cálculo) e os que operam sobre as despesas (como 

subvenções e subsídios).  

                                                             
397

 COSTA, Alcides Jorge, op. cit., p. 130. 
398

 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário, op. cit., pp. 247-248. 
Explicando mais detalhadamente a diferença entre decreto legislativo e lei ordinária, Carazza aponta 
que o traço que os diferencia repousa na circunstância de os decretos não requererem sanção. E não 
demandam a remessa ao governador para sanção “justamente porque atinam a matérias reservadas, 
com exclusividade, ao órgão legislativo”. No caso dos incentivos de ICMS resta claro o porquê da 
desnecessidade, já que a aquiescência do chefe do Executivo é prévia e se materializa no ato da 
celebração do convênio no CONFAZ. In: CARRAZZA, Roque Antônio, ICMS, op. cit., p. 426.  
Por essa razão é inconstitucional o art. 4º caput da LC 24/75, que prevê que os convênios firmados 
no âmbito do CONFAZ devam ser ratificados por decreto. Decretos sujeitam-se ao princípio da 
legalidade e não podem inovar inauguralmente a ordem jurídica (p. 426). “Realmente, se só a lei pode 
criar in abstracto o ICMS, também só ela pode, a propósito, dispor sobre isenções tributárias. E 
decreto legislativo – tornamos a reiterar – é lei em sentido lato (ao contrário do decreto do 
governador, que não passa de um ato administrativo)” 
399

 PIRES, Adilson Rodrigues. Ligeiras reflexões sobre a questão dos incentivos fiscais no Brasil. In. 
MARTINS, Ives Gandra da Silva et al. Incentivos Fiscais – Questões pontuais nas esferas 
federal, estadual e municipal. São Paulo: MP Editora, 2007, p. 20. 
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Na medida em que o constituinte brasileiro definiu uma forma específica 

para a concessão de incentivos fiscais estaduais, que envolve a deliberação prévia e 

a necessidade de aprovação unânime por todos os Estados e DF mediante a 

celebração de convênio no âmbito do CONFAZ (conforme detalhado no item 

anterior), essa discussão mostra-se extremamente relevante. 

Explica-se.  

Se se entende que incentivo fiscal é aquele que opera exclusivamente sobre 

a receita, tem-se um leque bastante amplo que estaria fora deste processo rígido de 

deliberação e aprovação no âmbito do CONFAZ. Se se entende que o incentivo 

fiscal deve ser compreendido de forma ampla, incluindo os instrumentos que operam 

sobre a receita, mas também sobre a despesa, restam poucos instrumentos à 

disposição dos Estados e DF para serem manejados de forma unilateral. 

Nesta dissertação, adota-se o conceito ampliado de incentivos fiscais, 

reputando-se constitucional o que dispõe o parágrafo único do art. 1° da LC n° 

24/75, que estende a obrigatoriedade de conceder ou revogar isenções de ICMS nos 

termos de convênios celebrados e ratificados por todos os Estados e DF: 

I - à redução da base de cálculo; 

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do 
tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros; 

III - à concessão de créditos presumido; 

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, 
concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte 
redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; 

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data. 

Valendo-se dos ensinamentos de Sainz de Bujanda, Alcides Jorge Costa 

afirma o que segue: 

O efeito de desoneração que resulta da isenção pode alcançar-se 
com o emprego de outras técnicas. Há desoneração sempre que se 
introduzem, na legislação, modificações para reduzir a carga inerente 
a um determinado tributo. Economicamente, a desoneração pode 
decorrer da ampliação da área de não incidência. Juridicamente, 
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porém, a desoneração só se produz dentro da esfera normativa de 
um determinado imposto400.  

Além disso, ensina ele que, ainda que não haja alteração do fato gerador ou 

das normas de determinação do sujeito passivo, se há redução da quantia 

normalmente devida pelos sujeitos passivos, há medida de desoneração tributária.  

 No mesmo sentido, entende Alberto Xavier que,  

[...] apesar de técnica e conceitualmente distintos das isenções, os 
benefícios fiscais aludidos têm com elas de comum o efeito 
desagravatório que determinam, por vezes com resultados práticos 
rigorosamente equivalentes. E daí que os princípios gerais relativos 
às isenções se devam aplicar aos restantes institutos jurídicos, na 
parte relacionada com o efeito comum401. 

Por isso reputa-se constitucional o que dispõe o art. 1° supramencionado, 

pois  

[...] a Constituição não pode ser interpretada de modo a que se 
frustrem os propósitos evidentes de qualquer de suas normas. No 
caso, este propósito é, (...), estabelecer um regime nacional que 
impeça que, através de desonerações, sujeitos passivos desta ou 
daquela região se vejam favorecidos pela quebra de neutralidade do 
ICM em relação aos preços finais dos produtos ou da regra de 
neutralidade em relação à integração vertical das empresas402. 

No mesmo sentido, Ricardo Lobo Torres, que entende que, ao conceder 

incentivos, o Estado atua tanto por meio da receita (isenções, reduções de base de 

cálculo, créditos fiscais) como da despesa (restituições, pelo menos, em sua forma 

pura). Assim, os incentivos fiscais são todos aqueles benefícios concedidos com o 

objetivo de intervir na ordem econômica, seja para diminuir as desigualdades entre 

as pessoas / regiões do país; para estimular o crescimento econômico ou para 

corrigir distorções causadas pelos mecanismos estruturais dos tributos403.  

Trata-se de uma diferença jurídico-formal, na medida em que todas as 

espécies de incentivos são conversíveis entre si, um privilégio tributário que opera 
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tanto na vertente da receita, como um privilégio financeiro que se encontra na 

vertente da despesa. E “como receita e despesa existem um em função do outro, 

tanto faz diminuir-se a receita, pela isenção ou dedução, como aumentar-se a 

despesa, pela restituição ou subvenção, que a mesma consequência financeira será 

obtida404”. 

Assume-se, assim que receita e despesa são entes de uma mesma relação 

jurídica, existindo cada qual em função do outro, concluindo-se haver incentivo fiscal 

(ou, ao menos incentivo financeiro submetido à normatividade tributária) tanto ao se 

diminuir a receita, quanto ao se aumentar a despesa em virtude da concessão de 

benefícios405. 

José Souto Maior Borges entende que essa interpretação extensiva do que 

seja incentivo fiscal é “uma condição sine qua non” para a eficácia do mandamento 

constitucional, sob pena de a guerra fiscal recrudescer “pela manipulação ostensiva 

ou dissimulada dessas figuras afins da isenção406”. 

Outro entendimento que deve ser reportado é de Tércio Sampaio Ferraz407, 

que entende que duas condições devem estar presentes para enquadrar no rol dos 

casos a exigir celebração prévia de convênio: (i) se o incentivo tiver por base o ICMS 

(sendo que esta referência pode ser expressa ou implícita) e (ii) se de sua 

concessão resulta a redução ou eliminação direta, ou indireta, do respectivo ônus 

(como por exemplo, por meio de vantagens advindas de prazos suficientemente 

largos para caracterizar, num regime de inflação, o pagamento efetivo a menor do 

imposto devido). 

Assim, é possível ter incentivos fiscais que afetam tanto o aspecto da receita 

tributária como da despesa tributária. 

Do ponto de vista da receita, isenções, reduções de bases de cálculo e/ou 

alíquotas consistem em incentivos fiscais vinculados à exclusão total ou parcial do 

crédito público.  
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Com base nos ensinamentos de Roque Antônio Carraza, é importante 

lembrar que o estudo da competência tributária leva naturalmente ao estudo da 

competência para conceder isenções tributárias, porque a “aptidão para tributar 

alberga a faculdade de isentar, consequência lógica daquela408”. 

Quem cria tributos pode, por igual modo, aumentar a carga tributária 
(agravando a alíquota ou a base de cálculo da exação), diminuí-la 
(adotando procedimento inverso) ou, até, suprimi-la, por intermédio 
da não tributação pura e simples. Pode, ainda, isentar tributos, Tudo 
vai depender de uma decisão política a ser tomada, de regra (há 
exceções), pela própria entidade tributante409.  

Exatamente por integrarem o sistema constitucional, as isenções tributárias 

estão sujeitas aos seus princípios diretores, como legalidade (até porque, as 

isenções de alguma forma aumentam os encargos tributários daqueles contribuintes 

não-isentos), igualdade (no sentido de que devem alcançar de modo isonômico 

todos aqueles que se encontrem em situação juridicamente análoga), alinhamento 

com objetivos constitucionalmente consagrados (como redução das desigualdades 

regionais e promoção do desenvolvimento)410. Daí porque a CF/88 ao mesmo tempo 

em que prevê as competências para instituir tributos, permite que as mesmas não 

sejam exercitadas, a exemplo do art. 155, § 2°, XII, g, de que cuida a LC n° 24/75. 

Ainda que de forma sintética, serão abordadas as principais correntes 

acerca da isenção, com base nas lições de Roque Antônio Carrazza411: 

(i) a doutrina mais tradicional, representada por Rubens Gomes de Souza, 

entende que a isenção consiste na dispensa legal do pagamento do tributo (conceito 

que estaria, no entanto, mais ligado ao conceito de remissão tributária);  

(ii) doutrina representada por Souto Maior Borges / Alfredo Augusto Becker, 

no sentido de que a isenção é uma hipótese de não-incidência tributária, legalmente 

qualificada, ou seja, não chega a ocorrer o nascimento do tributo, pois a lei suprime 

determinadas situações do campo da tributação;  

(iii) doutrina de Paulo de Barros Carvalho412, no sentido de que a partir da 

divisão entre normas de comportamento (que albergam no consequente um 
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comando voltado para o agir humano) e normas de estrutura (que definem no 

consequente comandos que alcançam outras normas), entende que a regra de 

isenção atinge um ou mais critérios da norma-padrão de incidência, mutilando-os 

parcialmente413.   

Assim, a isenção subtrai parcialmente o campo de abrangência do critério do 

antecedente (atingindo o critério material pela desqualificação do verbo, por 

exemplo) ou do consequente (atingindo o critério pessoal, pelo sujeito ativo ou 

passivo, ou o critério quantitativo, pela base de cálculo ou alíquota). Assim, em 

síntese, essa corrente entende que “a isenção é a limitação do âmbito de 

abrangência de critério do antecedente ou do consequente da norma jurídica 

tributária, que impede que o tributo nasça (naquele caso abrangido pela norma 

jurídica isentiva)414”. 

Neste contexto, a isenção consiste em incentivo fiscal exatamente porque 

incide sobre a regra-matriz de incidência tributária provocando, em consequência, a 

sua parcial mutilação quanto a qualquer de seus critérios, impedindo, ainda que 

temporariamente, a realização do fato jurídico tributável e impossibilitando, por 

conseguinte, a própria constituição do crédito público. 

Da mesma forma, existe incentivo fiscal quando há redução de base de 

cálculo e/ou alíquota na medida em que se verifica uma diminuição do critério 

quantitativo da regra-matriz de incidência tributária, o que gera, por conseguinte, 

uma exclusão, ainda que parcial, do crédito. A redução não conduz, no entanto, ao 

desaparecimento completo do objeto do tributo, traduzindo-se, apenas em 

providência modificativa que lhe reduz o quantum, sob pena de, assim não o sendo, 

confundir-se com a isenção tal como conceituada por Paulo de Barros Carvalho415. 

O diferimento, por sua vez, ocorre quando há a modificação do critério 

temporal do fato gerador, uma vez que se alonga o prazo para cumprimento da 

obrigação. Como pontua Adilson Rodrigues Pires, constitui um dos instrumentos 
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mais utilizados em matéria de incentivo fiscal, sendo percebido por parte da doutrina 

como uma subespécie da isenção416. Trata-se de instrumento que se aperfeiçoa  

[...] mediante a realização de um evento futuro, para o qual devem 
concorrer os fatos jurídicos necessários ao seu enquadramento. Não 
se verificando as condições exigidas, o crédito tributário, ainda 
assim, não pode ser exigido, por consistir, de fato, numa pura 
isenção417. 

Sobre os incentivos que operam sobre a despesa, os incentivos podem 

assumir a natureza de subvenção ou subsídio. 

A subvenção418 pode ser conceituada como “uma doação modal cuja 

destinação é especificada pela pessoa jurídica de direito público concedente, 

segundo sua conveniência política419”.  

Ela pode ser subdividida em subvenção de custeio (“verdadeira doação 

condicionada à realização de certa contrapartida do beneficiário420”, caráter típico 

dos incentivos fiscais, em que o propósito é incentivar determinada atividade que em 

condições normais não seriam empreendidas) ou de investimento (quando há um 

aporte de capital, uma transferência de recursos públicos para o ente privado com o 

objetivo de que este realize um fim específico). 

Já os subsídios consistem em “toda ajuda oficial de governo, seja de 

natureza comercial, financeira, cambial ou fiscal, com o fim de estimular a 

produtividade de indústrias instaladas no país”. Eles têm o efeito de equalizar os 

preços, corrigindo distorções no mercado, reduzindo as desigualdades sociais e 

regionais, ou servindo de instrumento de incentivo às exportações421. 

Verifica-se, assim, que o conceito de subsídio perpassa pela constatação da 

existência de dois requisitos: 1) que exista uma contribuição financeira por parte do 

Estado; 2) que haja vantagem para o agente privado que recebe a contribuição, o 
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que faz com que alguns autores conceituem os subsídios como espécies de 

subvenção422. 

E ainda que diversos autores considerem os incentivos que operam sobre a 

despesa como instituto do direito financeiro423,  

[...] algumas formas de incentivo revelam-se verdadeiras hipóteses 
de renúncia de receitas e por isso não se pode concluir que a 
subvenção, como figura do direito financeiro, não possa estar 
subjugada às restrições formais relativas à concessão de benefícios 
de natureza tributária424. 

Juridicamente, como o conceito de subvenção pressupõe uma prestação 

pecuniária por parte do Estado, apenas os incentivos fiscais que envolvem créditos 

poderiam ser classificados como tal, excluindo os incentivos que envolvem 

renúncias tributárias. 

No entanto, “não pode a visão formal deixar de reconhecer que 

essencialmente ocorre uma subvenção, seja com uma prestação pecuniária, seja 

com uma renúncia por parte do Estado425”. E retomando o entendimento de Ricardo 

Lobo Torres, no sentido de que os mecanismos são conversíveis entre si, ainda que 

ostentem diferentes rótulos, conclui que: 

[...] os privilégios tributários que operam na vertente da receita, estão 
em simetria e podem ser convertidos em privilégios financeiros a 
gravar a despesa pública. A diferença entre eles é apenas jurídico-

formal426. 

Assim, deve-se verificar se há na subvenção ou subsídio alguma interseção 

ou vinculação a algum dos elementos da obrigação tributária (que opere, portanto, 

na linha da receita), que, se constatado,  

[...] não lhe retirará o caráter de incentivo financeiro, mas ao menos 
lhe imporá dupla submissão normativa, em parte ao Direito 
Financeiro e em parte ao Direito Tributário, especialmente no que 
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concerne às limitações existentes à concessão de incentivos 
fiscais427.  

Isso porque incentivos que numa análise superficial podem ser conceituados 

como financeiros, e, portanto, imunes ao procedimento mais restritivo previsto pela 

LC n° 24/75, são, na verdade, incentivos fiscais mascarados, outorgados para atingir 

o mesmo fim obtido pela renúncia de receita428.  

Daí porque se adota na presente dissertação um conceito mais abrangente 

de incentivo fiscal, qual seja, que abranja os que incidem sobre as receita e aqueles 

que operam sobre as despesas.  

 

3.2. A Guerra Fiscal e a posição do STF 

3.2.1. Aspectos fundamentais da Guerra Fiscal 

 

A concessão dos incentivos fiscais estaduais encontra-se no âmbito da 

extrafiscalidade, e são empregados para “fins não-fiscais, mas ordinatórios (isto é, 

para condicionar comportamentos de virtuais contribuintes , induzindo-os conforme o 

interesse público, a fazer ou deixar de fazer alguma coisa)429”.  

Assim, por meio dos incentivos fiscais de ICMS, os contribuintes são 

estimulados a fazer algo que a ordem jurídica considera relevante ou conveniente 

(por exemplo, instalar indústrias em determinada região do país), por meio da 

diminuição ou até supressão da carga tributária430. E isso pode ser feito, conforme 

visto no item anterior, por diversas formas, uma vez que os incentivos fiscais 

manifestam-se sob a forma de isenções, remissões tributárias, parcelamento de 

débitos, redução da alíquota, entre tantas outras.  

Entretanto, conforme já estudado, os incentivos fiscais só são válidos se 

criados conforme o que dispõe a CF/88 em seu art. 155, § 2°, XII, g e nos termos do 

que prevê a LC n° 24/75, ou seja, quando concedidos em conjunto, com validação 

prévia e unânime por todos os Estados da federação. 
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 A realidade, no entanto, é de infindáveis incentivos unilaterais de ICMS, em 

suas mais diversas modalidades: como os interesses são díspares e a unanimidade 

dificulta a aprovação dos casos que são levados ao CONFAZ, essa regra acarreta a 

atuação dos Estados e DF à margem da LC, e, portanto, da própria Constituição. E a 

busca desenfreada por investimentos privados, viabilizada por meio da concessão 

de incentivos fiscais de ICMS, sem a prévia celebração de convênio, gera o que se 

conhece como “Guerra Fiscal”. 

Como decorrência dessa dificuldade de aprovação via CONFAZ, podem ser 

apontados431, além da concessão indiscriminada de incentivos, a criação de um 

contencioso específico com numerosos ajuizamentos de Ações Diretas de 

Inconstitucionalidade (que serão abordadas em tópico específico) e a glosa dos 

créditos gravados pelos incentivos432, além da retroalimentação deste cenário de 

disputas e conflitos por meio da concessão de benefícios ainda mais ousados por 

Estados que se sentem prejudicados em seus interesses433. 

Há quem entenda, inclusive (e vale ressaltar que referidos argumentos serão 

devidamente trabalhados no próximo capítulo) que:  

[...] o principal efeito desta “guerra” tem sido a redução da receita 
estadual efetivamente disponível, como um todo, e o aumento das 
pressões fiscais dessas esferas de governo sobre a União. Além 
disto, distorções imperceptíveis a olho nu afetam a alocação de 
recursos escassos na economia434. 
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Do ponto de vista jurídico, há afronta e descumprimento do regime jurídico 

estabelecido para os incentivos fiscais estaduais; do ponto de vista federativo, há 

descumprimento do princípio de cooperação; do ponto de vista financeiro, há que se 

averiguar os reais efeitos de sua concessão435; do ponto de vista do contribuinte,  

[...] a insegurança vige sem qualquer garantia de que, mesmo 
respeitando a legislação que institui o incentivo e as contrapartidas 
necessárias para que faça jus ao mesmo (que muitas vezes não são 
triviais e de fácil consecução, vale dizer), não será penalizado e terá 
os créditos glosados numa eventual declaração de 
inconstitucionalidade. Como garantir a segurança jurídica436 nas 
relações entre estes contribuintes e o Fisco?437. 

Há autores, como Eduardo Jardim, que reputam ser a guerra fiscal uma 

“decorrência inexorável” da própria condição de Federação do Estado brasileiro, 

fruto do exercício da autonomia consagrada aos entes federativos de “legislar com 

liberdade dentro dos quadrantes fixados pela moldura constitucional438”. 

Já Hugo de Brito Machado, tangenciando a questão da autonomia, defende o 

instituto, ao afirmar que a guerra fiscal consiste em expressão pejorativa usada 

                                                                                                                                                                                              
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/conhe//cimento/i
nformesf/inf_4.pdf. Acesso em 07/04/2015. 
435

 Ricardo Varsano sintetiza bem estes pontos de vista com base em sua classificação da guerra 
fiscal: “A guerra fiscal é, como o próprio nome indica, uma situação de conflito na Federação. O ente 
federado que ganha — quando, de fato, existe algum ganho — impõe, na maioria dos casos, uma 
perda a algum ou alguns dos demais, posto que a guerra raramente é um jogo de soma positiva. O 
federalismo, que é uma relação de cooperação entre as unidades de governo, é abalado. Também a 
Federação — cara aos brasileiros a ponto de a Constituição conter cláusula pétrea que impede sua 
abolição — perde.” In: VARSANO, Ricardo. A guerra fiscal do ICMS: quem ganha e quem perde. 
IPEA. Texto para discussão n° 500. Julho/1977.  
436

 O princípio da segurança jurídica “tem por finalidade conferir estabilidade da ordem jurídica, 
garantir a certeza, previsibilidade e confiabilidade do direito, bem como a confiança legítima dos atos 
do Poder Público, que deverão reger-se pela boa-fé, moralidade e razoabilidade. A realização da 
segurança jurídica, para fins de estabilidade da ordem jurídica, se efetiva pela intangibilidade de 
posições jurídicas oriundas de atos jurídicos perfeitos e de direitos incorporados ao patrimônio do 
titular, ainda que não exercidos, bem como pela imutabilidade das manifestações definitivamente 
outorgadas” CAMPANELLI, Daniela Moreira. Incentivos Tributários Estaduais Concedidos 
Unilateralmente e Segurança Jurídica. São Paulo, 2010. Dissertação (Mestrado em Direito) – 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, São Paulo, 2010, p. 157. No mesmo 
sentido, “é associado aos ideais de determinação, de estabilidade e de previsibilidade do Direito, em 
todas suas dimensões. Assim, há de ser sempre levado em conta, inclusive pelas leis, pelos atos 
administrativos latu sensu e pelas decisões judiciais”. Ou seja, tem que ser considerada também em 
todos os níveis de aplicação infraconstitucional. A ideia de segurança jurídica desemboca na 
confiança que as pessoas devem ter no Direito. in CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito 
Tributário Constitucional, op. cit., p. 471.   
437

 CASSIOLATO, Gabriela Fonseca Prada, op. cit., p. 6. 
438

 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. O federalismo e a tributação no Estado brasileiro, op. cit., 
p. 138. 
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pelos Estados desenvolvidos, a qual acaba ensejando restrições à autonomia 

política pelos Estados mais pobres439. 

O autor entende que, como a CF/88 (i) consagra como um dos objetivos 

fundamentais a redução das desigualdades sociais e regionais no art. 3°, III; (ii) 

prevê expressamente a ressalva do princípio da uniformidade no art. 151, I no caso 

de concessão de incentivos fiscais que promovam o equilíbrio do desenvolvimento 

socioeconômico entre as diferentes regiões; (iii) atribui aos orçamentos fiscal e de 

investimentos a função de reduzir as desigualdades inter-regionais (art. 165, § 7°) e 

(iv) consagra como princípio da ordem econômica e financeira a redução das 

desigualdades regionais e sociais (art. 170, VII), deve-se concluir no sentido de 

serem os incentivos fiscais concedidos por Estados pobres constitucionais, uma vez 

que realizam o princípio de reduzir as desigualdades socioeconômicas regionais440. 

Essa análise quanto à adequação dos incentivos estaduais, concedidos à 

revelia do CONFAZ e da Constituição (ou seja, no contexto da “guerra fiscal”), para 

o fim de promover o desenvolvimento e reduzir as desigualdades regionais será feita 

no próximo capítulo, tanto do ponto de vista do alinhamento ao federalismo 

cooperativo, como dos pontos de vista empírico e concorrencial. 

 Por ora, o trabalho pretende apresentar o (i) embasamento teórico-jurídico 

que envolve o tema, e seu consequente (ii) impacto direto sobre a realidade fática 

dos contribuintes que gozam dos incentivos, sendo fundamental analisar de que 

forma o Supremo Tribunal Federal (STF) tem julgado os casos de concessão 

unilateral de incentivos fiscais de ICMS. 

 

3.2.2. A Jurisprudência do STF e a modulação dos efeitos da sentença 

nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade441. 

 

Além de entender o tratamento jurídico dispensado aos incentivos fiscais 

estaduais e como eles estão intrinsecamente inseridos na realidade econômico-

social brasileira há décadas, faz-se necessário analisar a jurisprudência do Supremo 

                                                             
439

 MACHADO, Hugo de Brito, op. cit., p. 370. 
440

 MACHADO, Hugo de Brito, op. cit., p. 370. 
441

 Este item consiste em parte do capítulo do livro escrito pela mestranda, CASSIOLATO, Gabriela 
Fonseca Prada, op. cit., pp. 9-16. 
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Tribunal Federal (STF), bem como os argumentos que baseiam referidas decisões. 

Isso ajudará, inclusive, a vislumbrar de que forma o Tribunal deverá endereçar as 

diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade442 (ADIs) que estão em andamento 

e aquelas cujos efeitos ainda não foram definidos443.  

Dos mais de 100 processos analisados444, 30% foram julgados procedentes 

ou parcialmente procedentes, fundamentados na constatação de que a ofensa aos 

arts. 150, § 6º, 152 e 155, § 2º, inc. XII, g, da CF implica a inconstitucionalidade da 

lei que instituiu o beneficio, pois:  

[...] não pode o Estado-membro conceder isenção, incentivo ou 
benefício fiscal, relativos ao Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços – ICMS, de modo unilateral, mediante 
decreto ou outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio 
intergovernamental no âmbito do CONFAZ445. 

No entendimento defendido por esta dissertação, não há como se discordar 

de referido posicionamento. Conforme trabalhado no item anterior, a realidade 

inequívoca de interesses díspares e a regra da unanimidade dificultam a aprovação 

dos casos que são levados ao CONFAZ, o que faz com que Estados e DF atuem à 

                                                             
442

 Art. 102 (CF). Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, 
cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo 
federal. 
443

 Sobre o controle de constitucionalidade pelo judiciário, e especificamente o controle direto / 
concentrado / por via da ADI, consultar MACHADO, Hugo de Brito, op. cit., pp. 488-492. 
444

 O levantamento da base de dados foi feito por meio da busca das palavras-chave “incentivo fiscal”, 
“benefício fiscal” “guerra fiscal” no sitio do STF (www.stf.jus.br), o que trouxe 259 resultados, que 
foram lidos um a um, planilhados e categorizados. A base contempla o período que vai de 1999 a 
julho de 2014. 
445

 Vide: ADI nº 3936/PR, rel. Min. Rosa Weber, DJ de 09.11.2007; ADI nº 3803/PR, rel. Min. Cesar 
Peluso, DJ de 21.09.2011; ADI nº 3794/PR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 01.08.2011; ADI nº 
4152/SP, rel. Min. Cesar Peluso, DJ de 21.09.2011; ADI nº 3674/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 
29.06.2011; ADI nº 3664/RJ, rel. Min. Cesar Peluso, DJ de 21.09.2011; ADI nº 2906/RJ, rel. Min. 
Marco Aurélio DJ de 29.06.2011; ADI nº 2549/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 03.11.2011; 
ADI nº 2376/RJ, rel. Min. Marco Aurélio DJ de 04.05.2011; ADI nº 2345/SC, rel. Min. Cesar Peluso, 
05.08.2011; ADI nº 1247/PA, rel. Min. Menezes Direito, DJ de 17.08.2011; ADI nº 3809/ES, rel. Min. 
Eros Grau, DJ de 14.09.2007; ADI nº 3462/PA, rel. Min. Carmen Lucia, DJ de 15.02.2011; ADI nº 
3429/RO, rel. Min. Carlos Britto, DJ de 27.04.2007; ADI nº 3422/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
15.06.2007; ADI nº 3001/RN, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 06.08.2010; ADI nº 2866/RN, rel. Min. 
Gilmar Mendes, DJ de 06.08.2010; ADI nº 2548/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 15.06.2007; ADI 
nº 2458/AL, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 16.05.2003; ADI nº 2439/MS, rel. Min. Ilmar Galvão, DJ de 
21.02.2003; ADI nº 1467/DF, rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 11.04.2003; ADI nº 1308/RS, rel. Min. 
Ellen Gracie, DJ de 04.06.2004; ADI nº 1276/SP, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 29.11.2002; ADI nº 
1179/RJ, rel. Min. Carlos Vellloso, DJ de 19.12.2002; ADI nº 286/RO, rel. Min. Mauricio Corrêa, DJ de 
30.08.2002; ADI nº 4457/PR, rel. Min. Marco Aurelio, DJ de 01.07.2011; ADI nº 3702/ES, rel. Min. 
Dias Toffoli, DJ de 30.08.2011; ADI nº 3576/RS, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 02.02.2007; ADI nº 
3389/RJ, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ de 01.02.2008; ADI nº 2722/PR, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 
de 19.12.2006; ADI nº 3246/PA, rel. Min. Carlos Britto, DJ de 01.09.2006. 
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margem da LC, e, portanto, da própria Constituição. Ainda que se defenda um 

sopesamento de princípios constitucionais, tendo-se em vista a determinação 

constitucional de promover o desenvolvimento nacional e a redução das 

desigualdades regionais, ainda assim a realidade atual é de inconstitucionalidade 

das leis unilaterais concessivas de incentivos fiscais de ICMS. 

A título de exemplificação, colacionam-se abaixo duas ementas 

selecionadas dentre as 31 apontadas na nota de rodapé: 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DO INCISO I DO ART. 
5º DA LEI Nº 6.489/02, DO ESTADO DO PARÁ. 

O dispositivo impugnado previu a possibilidade de concessão de 
incentivos fiscais aos empreendimentos arrolados no art. 3º do 
diploma legislativo em causa. Ao fazê-lo, contudo, olvidou o 
disposto na letra “g” do inciso XII do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal de 1988, o qual exige a prévia celebração, 
nos termos da Lei Complementar nº 24/75, de convênio entre os 
Estados-membros e o Distrito Federal. 

As regras constitucionais que impõem um tratamento 
federativamente uniforme em matéria de ICMS não representam 
desrespeito à autonomia dos Estados-membros e do Distrito 
Federal. Isto porque o próprio artigo constitucional de nº 18, que 
veicula o princípio da autonomia dos entes da Federação, de logo 
aclara que esse princípio da autonomia já nasce balizado por ela 
própria, Constituição.  

Ação direta de inconstitucionalidade que se julga procedente para 
emprestar interpretação conforme ao inciso I do art. 5º da Lei nº 
6.489/02, do Estado do Pará, de modo que se excluam da sua 
aplicação os créditos relativos ao ICMS que não tenham sido objeto 
de anterior convênio entre os Estados-membros e o Distrito Federal 
(ADI nº 3246/PA, rel. Min. Carlos Britto, DJ de 01.09.2006). (grifo 

nosso) 

 

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA 
INICIAL, DE INCINDIBILIDADE DA LEI, E DE IMPOSSIBILIDADE 
DE CONTROLE CONCENTRADO DE DECRETO REGULAMENTAR 
REJEITADAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA 
TEMÁTICA PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECRETOS ATACADOS 
QUE FORAM REVOGADOS OU CUJOS EFEITOS SE EXAURIRAM. 
CARÊNCIA SUPERVENIENTE DA AÇÃO. INTERESSE 
PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE POLÍTICA DESONERATÓRIA 
PELO DF. ICMS. "GUERRA FISCAL". ARTIGO 155, § 2º, INCISO 
XII, g, DA CF. LEI COMPLEMENTAR 24/75. NECESSIDADE DE 
CONSENSO DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. PARCIAL 
PROCEDÊNCIA. 
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(...) 

VII - O art. 155, § 2º, inciso XII, g, da Constituição Federal dispõe 
competir à lei complementar, mediante deliberação dos Estados 
membros e do Distrito Federal, a regulamentação de isenções, 
incentivos e benefícios fiscais a serem concedidos ou 
revogados, no que diz respeito ao ICMS.  Evidente necessidade 
de consenso entre os entes federativos, justamente para evitar o 
deflagramento da perniciosa "guerra fiscal" entre eles. À lei 
complementar restou discricionária apenas a forma pela qual os 
Estados e o Distrito Federal implementarão o ditame 
constitucional. A questão, por sua vez, está regulamentada pela 
Lei Complementar 24/1975, que declara que as isenções a que 
se faz referência serão concedidas e revogadas nos termos dos 
convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito 
Federal. 

VIII - Necessidade de aprovação pelo CONFAZ de qualquer 
política extrafiscal que implique na redução ou qualquer outra 
forma de desoneração do contribuinte em relação ao ICMS. 
Precedentes do STF. (...) (ADI nº 2549/DF, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, DJ de 03.11.2011) (grifo nosso). 

 

Um dado que chama a atenção são os processos julgados prejudicados por 

conta de perda superveniente de objeto, decorrente da revogação da norma 

questionada por meio da ADI. Neste estudo apontam-se 20 casos em que o 

desfecho da ADI foi esse446, o que representa 19% do total. Seguem dois exemplos: 

Ação direta de inconstitucionalidade. Decreto nº 153-R, de 16 de 
junho de 2000, editado pelo Governador do Estado do Espírito Santo. 
ICMS: concessão de crédito presumido. Liminar deferida pelo pleno 
desta corte. Revogação tácita. Perda de objeto. 

1. O Decreto nº 1.090-R/2002, que aprovou o novo regulamento do 
ICMS no Estado do Espírito Santo, deixou de incluir no rol das 
atividades sujeitas a crédito presumido do tributo "as operações 
internas e interestaduais com mercadoria ou bem destinados às 
atividades de pesquisa e de lavra de jazidas de petróleo e gás 

                                                             
446

 Vide: ADI 2793/MG, rel. Min. Carlos Britto, DJ de 15.10.2003; ADI 3537/RJ, rel. Min. Carlos Britto, 
Pleno, 01.04.2011; ADI 3607/SC, rel. Min. Carmen Lúcia, DJ de 15.12.2006; ADI 1999/SP, rel. Min. 
Ellen Gracie, DJ de 18.09.2002; ADI 1296/PE, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 01.08.2003; ADI 
3764/MG, rel. Min. Eros Grau, DJ de 31.10.2006; ADI 1577/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 
09.02.2006; ADI 2086/SC, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 11.04.2005; ADI 567/MG, rel. Min. Ilmar 
Galvão, DJ de 04.03.1999; ADI 2377/MG, rel. Min. Menezes Direito, DJ de 14.11.2007; ADI 2352/ES, 
rel. Min. Menezes Direito, DJ de 17.08.2011; ADI 3211/RN, rel. Min. Menezes Direito, DJ de 
09.03.2010; ADI 2978/RN, rel. Min. Menezes Direito, DJ de 12.03.2010; ADI 1978/SP, rel. Min. 
Nelson Jobim, DJ de 03.12.2004; ADI 2157/BA, rel. Min. Moreira Alves, DJ de 06.06.2003; ADI 
2440/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 27.03.2008 ; ADI 2156/BA, rel. Min. Octavio Gallotti, 
DJ de 06.04.2000; ADI 2166/PR, rel. Min. Sydney Sanches, DJ de 11.06.2002; ADI 1522/RJ, rel. Min. 
Sydney Sanches, DJ de 27.06.1997; ADI 930/MA, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 23.08.2002. 
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natural enquadrados no REPETRO", as quais eram objeto de 
impugnação na presente ação direta.  

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à 

prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por 
perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação 
da norma questionada. Precedentes.  

3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada, em 
razão da perda superveniente de seu objeto. (ADI nº 2352/ES, rel. 
Min. Menezes Direito, DJ de 17.08.2011) (grifo nosso). 

 

Ação direta de inconstitucionalidade. Alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III 
do artigo 3º da Lei nº 7.508, de 22 de setembro de 1999, artigo 8º, 
incisos I, II e III, e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 7.699, de 9 de novembro 
de 1999, e artigo 9º, incisos I e II do mesmo Decreto, todos do 
Estado da Bahia. 

- Tendo a Lei estadual nº 7.981, de 12.12.01, revogado 
expressamente a Lei estadual nº 7.508, de 22.09.99, da qual foi 
atacado o artigo 3º, III, “a”, “b” e “c”, e não mais subsistindo, pela 
natureza acessória do Decreto estadual nº 7.699/99, os dispositivos 
dele também impugnados, ficou prejudicada a presente ação 

direta por perda superveniente de seu objeto, porquanto já se 
firmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o 
interesse de agir, em ação dessa natureza, só existe enquanto 
estiver em vigor a norma jurídica impugnada, 
independentemente de essa norma ter, ou não, produzido 
efeitos concretos (assim, a título exemplificativo, nas ADIs 420-QO, 
747-QO e 1.952). Ação direta que se julga prejudicada” (ADI 
2.157/BA, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 6/6/03). (grifo nosso) 

 

Esse mecanismo, comprovado pelos inúmeros casos julgados pelo STF, 

sugere a existência de uma estratégia por parte dos governos estaduais na 

elaboração de leis de incentivo, que, na iminência de serem declaradas 

inconstitucionais pelo STF, poderiam ser revogadas, antecipando a prejudicialidade 

das ações447 aproveitando (i) a inaplicabilidade de todas as consequências 

                                                             
447

 A jurisprudência é pacífica quanto à prejudicialidade por perda superveniente de objeto quando 
sobrevém a revogação da norma que está sendo questionada, conforme entendimento fixado no STF 
na ADI nº 709/PR, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
OBJETO DA AÇÃO. REVOGAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONAL. 
PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO. CONTROVERSIA. OBJETO DA AÇÃO DIRETA prevista no art. 102, 
I, a e 103 da Constituição Federal, e a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo em 
tese, logo o interesse de agir só existe se a lei estiver em vigor. REVOGAÇÃO DA LEI ARGUIDA DE 
INCONSTITUCIONAL. Prejudicialidade da ação por perda do objeto. A revogação ulterior da lei 
questionada realiza, em si, a função jurídica constitucional reservada a ação direta de expungir do 
sistema jurídico a norma inquinada de inconstitucionalidade. EFEITOS concretos da lei revogada, 
durante sua vigência. Matéria que, por não constituir objeto da ação direta, deve ser remetida as vias 
ordinárias. A declaração em tese de lei que não mais existe transformaria a ação direta, em 
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negativas desencadeadas por uma declaração dessa magnitude e (ii) a manutenção 

do benefício até sua revogação. Isso para, em seguida, uma nova lei ser editada, 

muitas vezes idêntica no conteúdo, o que, na prática, implicava a manutenção do 

status quo ante, sem qualquer risco de responsabilização, fosse contra o 

Governador e seus agentes, fosse contra os particulares envolvidos.   

Interessante notar que essa “estratégia” não passou despercebida pelo 

Supremo que, no julgamento de junho de 2011, afirmou que não poderia aceitar 

referido drible:  

[...] A toda evidência, está-se diante de diploma a merecer censura 
não só em razão do conflito com a Carta da República, considerada 
a denominada guerra fiscal, mas também do fato de haver implicado 
o drible a decisão liminar do Supremo. Em outras palavras, a lei ora 
impugnada e o decreto que a ela seguiu mostraram-se viciados a 
mais não poder, porquanto revelaram desprezo à instituição maior 
que é o Supremo (ADI nº 2906/RJ, voto do Min Rel. Marco Aurélio, 

DJE de 29/06/2011).  

Além disso, chama a atenção o fato de haver mais de 40 ADIs aguardando 

julgamento448, as quais foram ajuizadas em sua maioria entre 2012 e 2014 (53%). 

Dada a relevância e os vultosos montantes envolvidos nos programas de incentivo 

questionados (ressaltados o PRODEPE/PE questionado na ADI nº 4722, o FAIN/PB 

na ADI nº 4813, o DESENVOLVE/BA na ADI nº 4835 e o PRO-DF II/DF na ADI nº 

4972) muito provavelmente o Supremo está aguardando um desfecho a ser dado 

pelo Congresso Nacional antes de retomar os julgamentos.  

No que diz respeito especificamente ao julgamento de 01/06/2011, 

considerado como “marco” por ter sido responsável por deflagrar toda a discussão 

acerca do tema e o ter recolocado como item fundamental na agenda da reforma 

tributária, o Tribunal, reafirmando sua jurisprudência pacífica, julgou inconstitucionais 

                                                                                                                                                                                              
instrumento processual de proteção de situações jurídicas pessoais e concretas. Ação direta que, 
tendo por objeto a Lei 9.048/89 do Estado do Paraná, revogada no curso da ação, se julga 
prejudicada. (Min. Rel. Paulo Brossard, DJ de 24.06.1994). 
448

 Vide, a título de exemplo: ADI 4999/MS, rel. Min. Marco Aurélio; ADI 4972/DF, rel. Min. Teori 
Zavascki; ADI 4940/MG, rel. Min. Rosa Weber; ADI 4935/ES, rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 4934/RJ, 
rel. Min. Celso de Mello; ADI 4915/PB, rel. Min. Celso de Mello; ADI 4836/MS, rel. Min. Joaquim 
Barbosa; ADI 4834/RJ, rel. Min. Dias Toffoli; ADI 4832/AM, rel. Min. Rosa Weber; ADI 4722/PE, rel. 
Min. Dias Toffoli; ADI 4635/SP, rel. Min. Celso de Mello; ADI 4065/DF, rel. Min. Celso de Mello; ADI 
4931/RJ, rel. Min. Celso de Mello; ADI 3796/PR, rel. Min. Gilmar Mendes; ADI 4969/AC, rel. Min. 
Rosa Weber; ADI 4936/MS, rel. Min. Dias Toffoli; ADI 4933/RJ, rel. Min. Dias Toffoli; ADI 4837/BA, 
rel. Min. Dias Toffoli; ADI 4932/RJ, rel. Min. Teori Zavascki; ADI 4835/BA, rel. Min. Luiz Fux; ADI 
3984/SC, rel. Min. Luiz Fux; ADI 4813/PB, rel. Min. Joaquim Barbosa; ADI 3416/ES, rel. Min. Ricardo 
Lewandowski, ADI 5093/RJ, rel. Min. Celso de Melo, ADI 5092/GO rel. Min. Gilmar Mendes. 
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23 leis de 07 Estados diferentes (SP, PR, RJ, MS, ES, DF e PA) pelo fato de as 

mesmas terem concedido incentivos e benefícios fiscais sem a prévia autorização do 

CONFAZ. 

As ações julgadas referem-se a incentivos com abrangência mais limitada, 

excetuada a ADI que questiona lei do DF (ADI 2.549), o que leva a entender que se 

objetivou sinalizar e alertar os Estados e contribuintes no sentido de que o desenho 

dos incentivos fiscais estaduais deveria ser, de fato, revisto.   

Os esclarecimentos prestados nas ADIs nº 4152/SP, 3803/PR e 3664/RJ 

demonstram exatamente isso. O Ministro Gilmar Mendes fez uma observação a 

propósito desse julgamento em série, sobre a necessidade de encontrarem algum 

modelo institucional de tratar o tema da guerra fiscal, reconhecendo sua importância 

no modelo federativo.  

Afirmou ele que “são tantas as práticas contra legem ou contra 

constitutionem que, na verdade, isso se tornou quase que um costume, uma prática 

corriqueira449”. Sugere buscar uma gestão processual mais adequada para as ADIs 

que tratam do tema, ao reconhecer ser óbvia a complexidade da questão, que 

demanda, inclusive, uma condução política.  

E ainda, complementou:  

[...] é preciso, talvez, que o Tribunal sinalize um novo posicionamento 
– seja, já, na concessão das liminares, seja na dinâmica das ações – 
para estimular o ambiente político –, e seja ele no âmbito estadual, 
seja ele no âmbito federal, porque a questão, talvez, passe por uma 
reforma tributária – para rever essa estranha teoria dos jogos que 
tem, de alguma forma, legitimado essa prática450.  

 

Assim sendo, chegou-se a um consenso sobre a necessidade de deixar 

claro que o Tribunal não mais toleraria a utilização desses instrumentos ilegítimos 

para favorecer a própria economia em detrimento dos demais Estados, com a 

concessão, a partir daquele momento, das liminares451 nos casos de leis 

                                                             
449

 ADI nº 3803/PR, rel. Min. Cesar Peluso, nos esclarecimentos prestados pelo Min. Gilmar Mendes, 
conforme página 14 do inteiro teor do acórdão, disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627723, acesso em 27/10/2015. 
450

 Id., ibid. 
451

 Sobre o assunto, ver MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo 
Gustavo Gonet, op. cit., p. 1177. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=627723
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concessivas de incentivo sem aprovação prévia do CONFAZ (considerando, 

inclusive, o “efeito adicional profilático” da medida). Não foi, entretanto, o que 

aconteceu, uma vez que os incentivos continuaram sendo gozados, sem que as 

liminares fossem concedidas, aguardando o julgamento. 

Julgadas procedentes as ADIs, os atos normativos atacados são 

considerados nulos desde sua origem. Excepcionalmente, preenchidos os requisitos 

do art. 27 da lei nº 9.868/99452, os efeitos da declaração poderão ser aplicados com 

efeitos ex nunc ou pro futuro (modulação dos efeitos)453.   

O STF, no entanto, em julgamento de questão análoga nas ADI nº 

3246/PA454 e nº 3462/PA455, ambas referentes a dispositivos da lei estadual do Pará 

nº 6.489/2002, enfrentou este questionamento e decidiu pela ausência de 

justificativas para aplicação do art. 27, determinando efeitos ex tunc à decisão.   

A posição do Supremo diante do tema gerou uma série de movimentações 

por parte dos atores sociais interessados, por conta da insegurança jurídica, ameaça 

dos investimentos realizados e da possibilidade concreta de os Estados 

suspenderem a fruição dos incentivos, além de cobrarem os créditos tributários 

referentes aos últimos 05 anos. Além de existir a possibilidade de ajuizamento de 

                                                             
452

 Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de 
segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por 
maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela 
só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. 
453

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, op. cit., 
pp. 1319-1324.  
454

 Atenção para o voto do Min. Ricardo Lewandowski que, ao declarar ser contra a atribuição de 
efeito prospectivo, por se tratar de renúncia de receita concedida de forma inconstitucional, entendeu 
que uma decisão assim abriria precedentes perigosos para o tema. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363345 (página 13). Acesso em 
10/05/2015. 
455

 Vale ressaltar o voto do Min. Marco Aurélio, que discorreu sobre o fato de o dispositivo, 
flagrantemente inconstitucional, ter resultado no desenvolvimento do Pará, mas em prejuízo da 
cultura nacional, e, portanto, ter rechaçado a modulação. Afirmou que “a modulação é sempre um 
incentivo a legislar-se à margem do Diploma Maior, na esperança de que, havendo impugnação à lei 
editada, o Tribunal caminhe para simplesmente dizer que, naquele período, a CF não esteve em 
plena eficácia, e, portanto, poderia ter sido, como de fato foi, desrespeitada”. Concordamos, no 
entanto, com a posição dos Ministros Gilmar Mendes (que não entende que adotar a modulação dos 
efeitos implique desrespeito à CF) e com Ayres Britto (que entende haver direito à modulação, com 
amparo no art. 3º, inciso III da CF/88). Material disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3462&processo=3462. 
Acesso em 10/05/2015. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363345
http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=3462&processo=3462
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ações de improbidade, ações civis públicas e/ou ações populares contra o 

Governador, agentes responsáveis e particulares envolvidos456.  

Entretanto, de forma excepcional no histórico de julgamento de incentivos 

fiscais estaduais unilaterais, recentemente o STF modulou os efeitos da sentença457 

que declarou a inconstitucionalidade de uma lei que concedeu unilateralmente 

incentivo fiscal de ICMS sem amparo em convênio do CONFAZ. Trata-se da ADI 

4.481, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, julgada em 12/03/2015 e que teve 

por objeto a lei n° 14.985/1996 do Paraná. 

Referida lei, que dispõe sobre “benefício de suspensão do pagamento do 

ICMS devido nas operações que especifica a estabelecimento industrial paranaense 

nas importações por aeroportos e portos de Paranaguá e Antonina”, teve declarada 

a inconstitucionalidade do art. 1º, inciso II458, e dos artigos 2º459, 3º460, 4º461, 6º462, 

                                                             
456

 Vide, entre outros, REsp nº 507142/MA, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 13/03/2006 e 
REsp nº 1127143/RS, rel. Min. Castro Meira, DJe de 03/08/2010. Trata-se de uma possibilidade o 
ajuizamento destes instrumentos tanto contra os agentes públicos responsáveis pela concessão de 
incentivos fiscais unilaterais, como contra os particulares envolvidos (ainda mais considerando se 
tratar de questão com jurisprudência pacífica no STF). Poder-se-ia cogitar se tratar de uma forma 
mais eficaz de coibição do uso dos incentivos, afinal, é pouco provável supor que algum governador 
arriscaria incorrer nas penalidades das referidas leis para conceder incentivos fiscais. No entanto, 
reputamos que a forma mais adequada de solucionar esta questão nevrálgica que desequilibra o 
pacto federativo brasileiro consiste em enfrentar as fragilidades e complexidade do ICMS, bem como 
a falta de planos de desenvolvimento nacional e regionais no país, o que naturalmente envolve 
discussões profundas sobre a própria dinâmica federativa. Sem essa discussão, com posterior 
revisão dos atuais procedimentos e apresentação / implementação de propostas consistentes 
(jurídica, legislativa, econômica e politicamente) o problema não será enfrentado em todas suas 
vertentes e o ICMS continuará sendo manejado sem que possa ser utilizado como ferramenta para 
concretização dos objetivos constitucionais de promover o desenvolvimento nacional e de reduzir as 
desigualdades regionais. 
457

 Vide notícia veiculada no sítio do STF: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287125&tip=UN. Acesso em 
10/04/2015. 
458

 Art. 1°. O estabelecimento industrial paranaense que realizar a importação, de bem ou mercadoria, 
através de aeroportos e dos portos de Paranaguá e Antonina, com desembaraço aduaneiro no 
Estado, poderá beneficiar-se com a suspensão do pagamento do ICMS devido nessa operação: II. 
quando tenha por objeto bens para integrar o seu ativo permanente, para os quarenta e oito meses 
subsequentes ao da entrada dos bens no estabelecimento importador, na proporção de 1/48 do valor 
devido ao mês. 
459

 Art. 2°. O estabelecimento que realizar a importação dos bens e das mercadorias descritos nos 
incisos I e III do artigo anterior poderá escriturar em sua conta gráfica, no período em que ocorrer a 
entrada das mercadorias no estabelecimento, um crédito correspondente a 75% do valor do imposto 
devido na importação, até o limite máximo de 9% sobre o valor da respectiva base de cálculo, e que 
resulte em carga tributária mínima de 3%. 
460

 Art. 3°. O estabelecimento que realizar a importação dos bens referidos no inciso II do artigo 1º 
poderá escriturar quarenta e oito meses a contar da entrada dos bens no estabelecimento importador 
o crédito do imposto devido na operação na proporção de 1/48 avos ao mês. 
461

 Art. 4°. Os créditos de que tratam os artigos 2º, decorrente da importação dos insumos 
relacionados no inciso I do artigo 1º, e 3º não serão estornados nos casos em que a operação que 
corresponda à do encerramento da fase de suspensão esteja imune ao imposto em razão de 

http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=287125&tip=UN
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7º463, 8º464 e 11°465. Mas por maioria, foi modulada a declaração de 

inconstitucionalidade para que tivesse eficácia a partir da sessão de julgamento. O 

inteiro teor do acórdão foi publicado dia 19/05/15, tendo restado vencido o Ministro 

Marco Aurélio, que não concordou com a modulação dos efeitos da decisão.  

Na análise do exame do pedido para modulação temporal a Corte levou em 

consideração o longo período no qual os benefícios estiveram em plena eficácia (ao 

menos oito anos até que o STF examinasse o mérito da ADI), com presunção de 

constitucionalidade. Atribuir efeitos retroativos geraria um grande impacto, 

imprevisível e injusto para os contribuintes que agiram de boa-fé pautando seu 

planejamento. Assim, entendeu o Relator que os princípios da boa-fé e segurança 

jurídica deveriam prevalecer no caso concreto, atribuindo-se eficácia à decisão a 

partir da data da sessão de julgamento466. 

[...] Evidentemente, como a legislação provém dos próprios entes 
tributantes, não se pode atribuir aos contribuintes qualquer 
responsabilidade pela consolidação de situações causadas 
diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelas dificuldades 
enfrentadas pelo Judiciário (com sua carga descomunal de 
trabalho)467. 

Antes da ADI 4.481, o STF modulou temporalmente os efeitos de decisão 

declaratória da inconstitucionalidade de incentivo fiscal no julgamento da ADI 429 na 

sessão de 22/08/2014. Naquela situação, o STF garantiu à constituição estadual 

cearense que concedia benefícios fiscais estaduais a portadores de deficiência 

                                                                                                                                                                                              
exportação para o exterior, isenta por saída para as Zonas Francas do país, ou sujeita ao regime de 
deferimento do pagamento do imposto. 
462

  Os estabelecimentos relacionados no artigo anterior poderão utilizar, por ocasião do pagamento, 
um crédito correspondente a 75% do valor do imposto devido na importação, até o limite máximo de 
9% sobre o valor da respectiva base de cálculo, e que resulte em carga tributária mínima de 3%. 
463

 Art. 7°. O crédito presumido de que trata esta lei não se aplica às importações de petróleo, 
combustíveis e lubrificantes de qualquer natureza, veículos automotores, armas e munições, 
perfumes e cosméticos e nem aos serviços de transporte e de comunicação. 
464

 Art. 8°. Em nenhuma circunstância o valor do crédito fiscal em decorrência de importação de bens 
ou de mercadorias poderá exceder o valor do imposto incidente nessa operação. 
465

 Art. 11. Poder Executivo, através de Decreto, poderá: I - deixar de conceder o crédito presumido 
desta Lei, nos casos em que o benefício à importação venha causar prejuízo à indústria, à agricultura 
ou à economia do Estado, em que possa causar grave dano à arrecadação tributária ou em que haja 
revogação de benefícios semelhantes concedidos pelos demais Estados da Federação; II - conceder 
outros benefícios no âmbito do imposto como forma de compensar as empresas estabelecidas no 
Estado pela concorrência desleal provocada por favores concedidos à importação de importação de 
mercadorias e bens por outras Unidades da Federação. 
466

 Vide acórdão entre as páginas 15 e 18, disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8494796, acesso em 10/10/2015.  
467

 SANTI, Eurico Marcos Diniz e SORRENTINO, Thiago Buschinelli. Guerra Fiscal e a aplicação do 
princípio da proporcionalidade. JOTA. 13 de março de 2015. Disponível em http://jota.info/depois-da-
pauta-11-e-12-de-marco. Acesso em 11/05/2015. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=8494796
http://jota.info/depois-da-pauta-11-e-12-de-marco
http://jota.info/depois-da-pauta-11-e-12-de-marco
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física, o prazo de sobrevida de doze meses, a partir da publicação da respectiva ata 

de julgamento (03/09/2014). Os ministros deixaram claro, naquele momento, se 

tratar de uma exceção pelo fato de estarem protegendo pessoas portadoras de 

deficiência e não “chancelando em amplo espectro a concessão de isenções para, a 

posteriori, submeter ao CONFAZ. Portanto, é muito pontual esta exceção que nós 

estamos abrindo468”. 

Referida modulação temporal também estaria ligada à defesa da segurança 

jurídica e da boa-fé dos contribuintes: 

[...] o julgamento da ADI 429 indicou que o STF permanece atento 
aos danos sociais e econômicos das declarações de 
inconstitucionalidade de benefícios fiscais. Em especial, os riscos a 
que se sujeitam direta ou indiretamente as pessoas físicas aos 
reflexos da tributação do ICMS sobre os preços das mercadorias469. 

Ainda haja essa sinalização no sentido da possibilidade de o SF modular os 

efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade, o cenário continua não 

favorável àqueles que concedem e fruem dos incentivos e benefícios fiscais à 

margem da disciplina jurídica, como se constatará a seguir.  

 

3.3. As saídas vislumbradas para solucionar a guerra fiscal. 

 

Resta claro que o tema sob análise consubstancia-se em um dos principais 

assuntos da pauta econômica, jurídica e social, não se restringindo apenas ao direito 

tributário. As implicações do novo desenho que atualmente se está sendo delineado 

impactarão de forma direta a atual dinâmica da concessão dos incentivos fiscais 

estaduais, os contribuintes que já gozam de incentivos e aqueles que têm projetos 

de implantação e/ou ampliação de unidades potencialmente incentiváveis, os 

investimentos futuros no mercado brasileiro, mas, principalmente, o equilíbrio 

federativo.  

Na medida em que envolve fortemente aspectos de cunho político, 

econômico e social, além de muitos interesses nem sempre compatíveis, a questão 

                                                             
468

 Debates no julgamento da ADI 429/CE, vide pág. 10 do inteiro teor do acórdão, disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7065854. Acesso em 
11/05/2015. 
469

 SANTI, Eurico Marcos Diniz e SORRENTINO, Thiago Buschinelli, op. cit. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=7065854
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não pôde ser endereçada de forma simplificada e alinhada. Isso fez com que as 

propostas sobre o tema fossem para análise dos deputados por partes e não em um 

projeto único, acarretando a “Reforma Tributária Fatiada”, cuja existência foi 

reconhecida pelo então Ministro da Fazenda, Guido Mantega, em diversas 

situações470. No discurso de transmissão de cargo, o atual Ministro, Joaquim Levy, 

defendeu uma reforma que desestimule a guerra fiscal. Segundo ele, é necessário 

promover mudanças que ao mesmo tempo reduzam as alíquotas do ICMS na 

origem e eliminem os riscos jurídicos dos incentivos já concedidos, de forma a 

favorecer a retomada dos incentivos nos Estados471. 

Uma solução inicialmente ventilada deu-se por meio da Proposta de Súmula 

Vinculante (PSV) nº 69, publicada em 24/04/2012, segundo a qual qualquer isenção, 

incentivo, redução de alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de 

pagamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem prévia aprovação em 

convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, é inconstitucional472.   

Caso ela seja votada, a partir de sua vigência,  

[...] os agentes públicos deverão considerar inválidos todos os 
incentivos e benefícios não autorizados pelo CONFAZ. Do contrário, 
caberá reclamação ao STF e qualquer cidadão ou o Ministério 
Público poderá processá-los por danos ao patrimônio público, com 
reflexos civis, penais e políticos. A rigor, poderia ser responsabilizado 
quem tenha subscrito os atos concessivos de incentivos e benefícios 
e também quem tenha deixado de exigir os tributos correspondentes 
(por exemplo, governadores e secretários estaduais)473. 

                                                             
470

 Ressalta-se o discurso proferido pelo então Ministro no Seminário “Federação e Guerra Fiscal”, 
realizado pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV), no 
dia 15/09/2011, em que autoridades, especialistas e acadêmicos reuniram-se com o objetivo de 
incentivar um diálogo propositivo sobre as novas perspectivas para a reforma tributária e a 
descentralização fiscal no Brasil. Disponível em http://www.idp.edu.br/imprensa/737-idp-e-fgv-
realizam-seminario-sobre-federacao-e-guerra-fiscal-para-discutir-reforma-tributaria-. Acesso em 
11/05/2015. 
471

 Vide página 7 do discurso de posse em 05/01/2015, disponível em: 
http://www.spoa.fazenda.gov.br/noticias/teste/discurso.pdf. Acesso em 11/05/2015. 
472

 Disponível em http://www.jusbrasil.com.br/diarios/36395198/stf-24-04-2012-pg-136. Acesso em 
04/05/2015. 
473

 FUNARO, Hugo. A súmula vinculante da guerra fiscal. In: Valor Econômico Caderno: 
Legislação & tributos, pág. E-1. 10 de novembro de 2014. Disponível em: 
http://www.dsa.com.br/index.fcgi/artigos/a-sumula-vinculante-da-guerra-fiscal/. Acesso em 
11/05/2015. Vide também FUNARO, Hugo. Efeitos jurídicos da aprovação da proposta da Súmula 
Vinculante 69 pelo STF. Revista Consultor Jurídico. 03 de outubro de 2014. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2014-out-03/hugo-funaro-efeitos-juridicos-aprovacao-sumula-vinculante-69. 
Acesso em 11/05/2015. 

http://www.idp.edu.br/imprensa/737-idp-e-fgv-realizam-seminario-sobre-federacao-e-guerra-fiscal-para-discutir-reforma-tributaria-
http://www.idp.edu.br/imprensa/737-idp-e-fgv-realizam-seminario-sobre-federacao-e-guerra-fiscal-para-discutir-reforma-tributaria-
http://www.spoa.fazenda.gov.br/noticias/teste/discurso.pdf
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/36395198/stf-24-04-2012-pg-136
http://www.dsa.com.br/index.fcgi/artigos/a-sumula-vinculante-da-guerra-fiscal/
http://www.conjur.com.br/2014-out-03/hugo-funaro-efeitos-juridicos-aprovacao-sumula-vinculante-69
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Dadas as graves implicações de qualquer solução que se propusesse para o 

tema, restava claro que ela deveria focar tanto no passado como no futuro. A PSV 

não atendia a esses requisitos, motivo pelo qual os atores interessados (senadores, 

governadores, contribuintes, juristas, etc.) reforçaram a necessidade de utilizar 

instrumentos legislativos para endereçar o problema.  

Do ponto de vista do passado, vislumbram-se alternativas junto ao STF, 

CONFAZ e Congresso Nacional.  

Com relação ao primeiro, qual seja, STF, o pleito da modulação dos efeitos 

das ADIs em andamento, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.828/99, ganha 

fundamental importância. Como houve a modulação dos efeitos em julgamento 

inédito e recente em março de 2015 (ADI 4.481), pode ser que isso represente uma 

sinalização de que o STF está atento às razões de segurança jurídica e de 

excepcional interesse social que são inerentes à realidade de incentivos e benefícios 

fiscais estaduais já concedidos474, e que, por isso, possa decidir no sentido de que 

as declarações de inconstitucionalidade tenham eficácia a partir ou do trânsito em 

julgado das ações ou de qualquer outro momento que venha a ser fixado.  

Junto ao CONFAZ, a busca é no sentido de acordo entre os Estados para 

concessão de remissão (perdão) dos créditos tributários decorrentes dos benefícios 

irregularmente concedidos, bem como da convalidação e manutenção dos incentivos 

concedidos, por prazo certo e determinado. Com isso, haveria a solução para o 

passado e a preservação dos efeitos futuros dos incentivos concedidos no passado.  

Ora, como já analisado em item anterior, a grande problemática existente 

nessa seara diz respeito à necessidade de unanimidade475 na concessão de 

benefícios. Nada impede que haja, como de fato já houve476, um alinhamento entre 

                                                             
474

 Dentre potenciais resultados que poderiam advir do fim abrupto dos incentivos fiscais, apontam-se 
os seguintes: risco de colapso de economias locais (vale lembrar que a parcela do ICMS gerada 
pelas empresas incentivadas representa para muitos Municípios importante fonte de receita), do risco 
de desemprego, diminuição dos investimentos. A migração para os grandes centros poderá implicar 
desemprego, marginalização e gastos para os Estados mais desenvolvidos, acabando com todos os 
efeitos positivos dos incentivos então concedidos. 
475

 Conforme § 2º do art. 2º da LC 24/75 – “A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão 
unânime dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial dependerá de aprovação de 
quatro quintos, pelo menos, dos representantes presentes”.  
476

 Vide Convênio ICMS nº 02/2010, em que ficaram autorizados os Estados de Rondônia e Pará a 
não exigir débitos fiscais decorrentes da utilização de incentivos e benefícios fiscais, desconstituídos 
judicialmente por não atender o disposto no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal. Disponível 
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os representantes de todos os Estados, mas é sabida a dificuldade, dados os 

interesses conflitantes em jogo.   

E, ainda que haja o consenso de todas as unidades federativas envolvidas, 

trata-se de tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF (sendo o recurso 

extraordinário n° 851421 o leading case), no sentido de possui repercussão geral a 

controvérsia relativa à possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante 

consenso alcançado no âmbito do CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em 

decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada 

guerra fiscal do ICMS, assentados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 

Federal477. 

Referida repercussão geral foi reconhecida por unanimidade em 22/05/2015, 

com acórdão publicado em 01/09/2015 (com mérito ainda pendente de julgamento).  

Ao declarar inconstitucionais as leis que instituem incentivos fiscais 

estaduais unilateralmente, sem aprovação prévia e unânime no CONFAZ, e sem que 

haja a previsão da modulação dos efeitos da decisão, os valores de ICMS que 

deixaram de ser recolhidos com fundamento na legislação atacada devem ser 

pagos478. A prática era de buscar a remissão das dívidas no âmbito do CONFAZ, por 

meio da aprovação unânime dos Estados e DF, no entanto o que está em discussão 

no STF é se as unidades federativas podem perdoá-las depois de declarada a 

inconstitucionalidade da lei concessiva do incentivo. 

Isso porque esse procedimento implicaria, na prática, a modulação no tempo 

dos efeitos das decisões de declaração de inconstitucionalidade, retirando-lhes a 

efetividade em relação aos fatos passados, afirmou o ministro Marco Aurélio, relator 

do caso, em seu voto favorável ao reconhecimento da repercussão geral479. Busca-

                                                                                                                                                                                              
em https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2010/cv002_10. Acesso 
em 11/05/2015. 
477

 Vide Tema 817, disponível em 
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/publicacaoInformativoRG/anexo/Repercussao_Geral_5_internet_we
blinks.pdf. (página 36). Acesso em 09/09/2015. 
478

 O artigo 8º da LC n° 24/75, prevê sanções cumulativas para a inobservância dos convênios, entre 
as quais a exigibilidade do imposto dispensado e a ineficácia do respectivo crédito atribuído ao 
estabelecimento recebedor da mercadoria. 
479

 “Na prática, o aludido Conselho e os legisladores estaduais e distrital acabam modulando, no 
tempo, os efeitos das decisões de declaração de inconstitucionalidade, retirando-lhes a efetividade 
em relação aos fatos passados. Sem prejuízo de considerar ilegítima a técnica da modulação, em 
qualquer caso, consigno ser necessário esclarecer se é da competência exclusiva do Pleno do 
Supremo, no controle de constitucionalidade das leis, definir se deve utilizá-la, quando e em qual 
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se, assim, esclarecer se é da competência exclusiva do Pleno do STF, no controle 

de constitucionalidade das leis, definir se deve utilizar a modulação dos efeitos da 

sentença, quando e em qual extensão. 

O Ministro Marco Aurélio chegou à mesma conclusão ao suspender 

liminarmente, em abril de 2015, duas leis do DF (leis n° 4.732/2011 e 4.969/2012480) 

que perdoaram R$ 10 bilhões em dívidas relacionadas à guerra fiscal, tendo 

classificado de “jeitinho” os convênios do CONFAZ481 que autorizaram a remissão. 

“A inconstitucionalidade da lei é flagrante”, afirmou, na decisão que sobrestou todos 

os processos sobre a matéria482. 

Trata-se de assunto de fundamental relevância tendo-se em vista que a 

solução legislativa que está em curso, consubstanciada no Projeto de Lei do Senado 

n° 130/2014, convalida os benefícios fiscais, concede remissão e anistia débitos do 

ICMS, prevendo que o perdão das dívidas pode ser concedido pelo CONFAZ em 

decisão apoiada por 2/3 dos Estados. 

Vale lembrar que logo após a deflagração das discussões com as decisões 

do STF em junho de 2011, focou-se em dois projetos que estavam em curso no 

Senado: i) PEC n° 09/2010, que transferia do CONFAZ para o Senado a 

competência para conceder incentivos e, ii) PLS n° 85/2010, que alterava a LC nº 

24/75, passando a exigir a maioria absoluta (e não mais a unanimidade) para as 

deliberações do CONFAZ sobre o tema. Ambos, no entanto, ficaram suspensos 

tendo em vista a proposta do Governo Federal, que apresentou um conjunto de 

                                                                                                                                                                                              
extensão”. Disponível em 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9268904 (página 7). Acesso em 
09/09/2015. No mesmo sentido: POMBO, Bárbara. A quem cabe perdoar dívidas da Guerra Fiscal? 
JOTA. 11 de maio de 2015.  Disponível em http://jota.info/a-quem-cabe-perdoar-dividas-da-guerra-
fiscal. Acesso em 11/05/2015.  
480

 Ambas as leis foram elaboradas tendo em vista a deliberação no CONFAZ, materializada no 
Convênio n° 84/11, que “suspende e concede remissão do ICMS relativos aos créditos tributários 
decorrentes do tratamento tributário concedido nos termos da Lei nº 2.483/1999, que estabelece o 
tratamento tributário para empreendimentos econômicos produtivos no âmbito do Programa de 
Promoção do Desenvolvimento Econômico Integrado e Sustentável do Distrito Federal - PRÓ-DF” 
(para texto integral, vide: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-
icms/2011/cv084_11) e Convênio n° 86/11, que “suspende e concede remissão do ICMS resultante 
da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido nos termos das 
Leis Distritais nº 2.381/1999 e 4.160/2008, que dispõem sobre regime de apuração do ICMS” (para 
texto integral, vide: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-
icms/2011/cv086_11). Acessos em 11/05/2015. 
481

 Vide página 15 da decisão da medida cautelar na ação cautelar n° 3.802, disponível em 
http://jota.info/wp-content/uploads/2015/05/texto_15331961679.pdf. Acesso em 11/05/2015. 
482

 POMBO, Bárbara, op. cit. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9268904
http://jota.info/a-quem-cabe-perdoar-dividas-da-guerra-fiscal
http://jota.info/a-quem-cabe-perdoar-dividas-da-guerra-fiscal
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2011/cv084_11
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2011/cv084_11
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2011/cv086_11
https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2011/cv086_11
http://jota.info/wp-content/uploads/2015/05/texto_15331961679.pdf
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medidas para criar um modelo de incentivos estaduais financeiros substitutivo das 

desonerações de ICMS via incentivos fiscais.  

Vale ressaltar que a criação pelo Senado da “Comissão Especial dos 

Notáveis”, composta por juristas, economistas e cientistas políticos, com o objetivo 

de estudar o Pacto Federativo, teve como um dos principais motes o endereçamento 

da Guerra Fiscal entre os Estados.  

O modelo de incentivos estaduais financeiros apresentado pelo Governo 

Federal teve como base os seguintes instrumentos: i) Medida Provisória (MP) 

599/12, ii) Projeto de Lei Complementar (PLP) 238/13 e iii) Projeto de Resolução do 

Senado (PRS) 01/13.  

Em linhas gerais, buscava-se a flexibilização do quórum de aprovação pelo 

CONFAZ (3/5 cumulados com 1/3 dos Estados de cada região, durante o ano de 

2013), de forma a autorizar a remissão dos débitos decorrentes de incentivos 

concedidos unilateralmente, além da convalidação dos mesmos com relação ao 

futuro (PLP n° 238/13). Além disso, com a redução das alíquotas interestaduais, de 

forma gradativa e conforme a região (PRS n° 01/13) garantir-se-ia uma transição 

suave para o novo modelo de incentivos financeiros, coordenado pelo Ministério da 

Fazenda, em que haveria uma compensação financeira pelas perdas de 

arrecadação com a redução das alíquotas, a criação de um Fundo de 

Desenvolvimento Regional (que iria financiar a execução de projetos de 

investimento, o que hoje é feito pelos Estados), entrega de recursos orçamentários 

destinados a incentivar investimentos, sendo que as liberações seriam ligadas ao 

PIB per capita de cada UF (MP n° 599/12).   

A PRS 01/13 vem sendo discutida há dois anos pelos senadores, com a 

realização de quatro audiências públicas e de várias reuniões da Comissão de 

Assuntos Econômicos (CAE). Apesar de a Comissão ter aprovado um substitutivo, 

em maio de 2013, vários pontos da proposta, como as exceções à unificação e a 

compensação das perdas com a mudança, dividiram os parlamentares.   

A fórmula então encontrada — ampliação do número de alíquotas e 
não unificação — desagradou o governo, que deixou cair por decurso 
de prazo a Medida Provisória (MP) 599/2012, um dos pontos do tripé 
em que se assentava a reforma. Ela estabelecia dois fundos: um 
para compensar a perda de receitas decorrente da unificação e outro 
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para preencher o cenário pós-guerra fiscal, uma política de 
desenvolvimento regional483. 

O outro ponto do tripé referia-se à convalidação dos incentivos fiscais 

estaduais unilaterais. No entanto, sem a votação da unificação das alíquotas, o PLP 

238/13 (que tramitou no Senado como PLC 99/13) não prosperou, tendo sido 

mantido no projeto que se transformou na LC n° 148/2014 apenas a parte que trata 

do refinanciamento das dívidas dos Estados. 

Como havia muitas dúvidas dos senadores quanto ao uso de 
instrumentos normativos diferentes para a reforma sugerida em 
2013, o senador Walter Pinheiro (PT-BA) apresentou uma proposta 
de emenda à Constituição englobando várias partes da mudança 
(PEC 41/2014), como a alteração gradual das alíquotas 
interestaduais do ICMS e a compensação aos estados, que será 
considerada transferência obrigatória e vigorará pelo prazo de 20 
anos484. 

A regra para a convalidação foi transferida para um projeto autônomo, o PLS 

n° 130/14. Seu texto substitutivo atribui competência para Estados e DF, mediante 

celebração de convênio no CONFAZ, nos termos da LC n° 24/75, deliberarem sobre 

remissão dos créditos de ICMS decorrentes da guerra fiscal (afastando as sanções 

previstas no art. 8° da LC n° 24/75 retroativamente à data original da concessão do 

incentivo fiscal e vedando a restituição ou compensação de tributo e apropriação de 

crédito extemporâneo) e sobre a reinstituição dos incentivos que ainda se encontrem 

em vigor, em decisão apoiada por 2/3 das unidades federadas, sendo 1/3 

integrantes de cada uma das 5 regiões do país. 

Conforme o substitutivo485, os Estados e o DF poderão prorrogar os 

incentivos fiscais desde que sejam cumpridos alguns prazos-limite para as empresas 

tirarem proveito desses benefícios: 15 anos para atividades agropecuárias e 

industriais (inclusive agroindustriais) e investimentos em infraestrutura rodoviária, 

aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e de transporte urbano; 8 anos para 

manutenção ou incremento de atividades portuárias e aeroportuárias vinculadas ao 

comércio internacional (inclusive a operação subsequente à da importação, 
                                                             
483

 LIMA, Djalba. Disputa federativa pode ser obstáculo para reforma do ICMS pretendida por Levy. 
Noticias da Agência do Senado Federal. Disponível em 
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/01/06/disputa-federativa-pode-ser-obstaculo-para-
reforma-do-icms-pretendida-por-levy/tablet. Acesso em 10/05/2015. 
484

 LIMA, Djalba, op. cit. Para ver o texto integral da PEC n° 41, vide: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=156142&tp=1. Acesso em 13/05/2015. 
485

  Vide texto integral disponível em: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=163954&tp=1. Acesso em 14/05/2015. 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/01/06/disputa-federativa-pode-ser-obstaculo-para-reforma-do-icms-pretendida-por-levy/tablet
http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/01/06/disputa-federativa-pode-ser-obstaculo-para-reforma-do-icms-pretendida-por-levy/tablet
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=156142&tp=1
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=163954&tp=1


149 
 

praticada pelo contribuinte importador); 3 anos para operações e prestações 

interestaduais com produtos agropecuários e extrativos vegetal in natura e 1 ano 

quanto aos demais. 

Além disso, os incentivos poderão ser estendidos a outros contribuintes 

estabelecidos em seu território, sob as mesmas condições e nos prazos-limite acima 

mencionados, sendo também permitido a um Estado aderir a benefícios fiscais 

instituídos por outro na mesma região. 

Por fim, o PLS afasta “possíveis restrições decorrentes da aplicação do art. 

14 da Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000 que possam comprometer a 

implementação das disposições desta Lei Complementar486”, que prevê a 

elaboração de estimativa de impacto orçamentário-financeiro da concessão ou 

ampliação de incentivo fiscais487. 

O projeto não foi votado no dia 31/03/2015, quando estava na pauta da 

Ordem do Dia488 e continua em “stand by”, sem uma solução legislativa para a 

questão da guerra fiscal.  

Dentre as outras frentes existentes para alterar as regras relacionadas à 

dinâmica do ICMS, na tentativa de fazer uma abordagem integrada dos vários 

                                                             
486

 Art. 4° do texto substitutivo do PLS n° 130/14.  
487

 Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra 
renúncia de receita deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no 
exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de 
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: I. demonstração pelo 
proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na forma 
do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de 
diretrizes orçamentárias; II. estar acompanhada de medidas de compensação, no período 
mencionado no caput, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, 
ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. 
§ 1°. A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção 
em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento 
diferenciado. 
§ 2°. Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo 
decorrer da condição contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as 
medidas referidas no mencionado inciso. 
§ 3° O disposto neste artigo não se aplica: I - às alterações das alíquotas dos impostos previstos nos 
incisos I, II, IV e V do art. 153 da Constituição, na forma do seu § 1°; II - ao cancelamento de débito 
cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança. 
488

 Vide as reportagens veiculadas: 
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA
=S&COD_PROGRAMA=51&COD_VIDEO=403160  e 
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2015/04/07/senado-aprova-convalidacao-dos-
incentivos-fiscais-com-duas-emendas.  

http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=51&COD_VIDEO=403160
http://www.senado.gov.br/noticias/tv/programaListaPadrao.asp?IND_ACESSO=S&IND_PROGRAMA=S&COD_PROGRAMA=51&COD_VIDEO=403160
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2015/04/07/senado-aprova-convalidacao-dos-incentivos-fiscais-com-duas-emendas
http://www12.senado.gov.br/noticias/materias/2015/04/07/senado-aprova-convalidacao-dos-incentivos-fiscais-com-duas-emendas
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aspectos envolvidos na revisão desta faceta do pacto federativo, ressaltam-se as 

seguintes: 

i.  PEC n° 41/14489, que altera as alíquotas de ICMS nas operações 

interestaduais; cria um Fundo de Compensação aos Estados para aqueles que 

perderem receita por conta da redução das alíquotas nas operações / prestações 

interestaduais (obrigatório e anual, por um prazo de 20 anos, sendo 75% entregues 

aos Estados e 25% aos Municípios) e um Fundo de Desenvolvimento Regional, 

vinculado ao Ministério da Fazenda (com a finalidade de financiar a execução de 

projetos de investimento). 

ii. MP 683/15490, publicada em 14/07/15, que cria um Fundo de 

Desenvolvimento Regional e Infraestrutura (FDRI), vinculado ao Ministério da 

Fazenda, com a finalidade de reduzir as desigualdades socioeconômicas regionais, 

custear a execução de projetos de investimento em infraestrutura e promover maior 

integração entre as diversas regiões do país, e um Fundo de Auxílio Financeiro à 

Convergência das Alíquotas de ICMS (FAC-ICMS), também vinculado ao Ministério 

da Fazenda, com o objetivo de auxiliar financeiramente os Estados e o DF durante o 

período de convergência das alíquotas do ICMS, compreendido como os oito anos 

seguintes ao efetivo início da convergência.  

iii. PLS 375/15, publicada em 18/06/15, que institui a Política de 

Desenvolvimento Regional, como resultado dos estudos conduzidos pelo Ministério 

da Integração Nacional nos anos de 2012 e 2103; 

iv. PRS 01/13, já tratado anteriormente, que cuida da redução das alíquotas 

interestaduais de forma gradativa e conforme a região. 

                                                             
489

 “Fixa as alíquotas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), nas 
operações e prestações interestaduais, institui compensação financeira para os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, cria o Fundo de Desenvolvimento Regional – FDR, com a finalidade de 
financiar a execução de projetos de investimento com potencial efeito multiplicador sobre a região e 
dinamização da atividade econômica local, altera o inciso IV e revoga o inciso V do § 2º do art. 155 da 
Constituição Federal”, vide http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118813, 
acesso em 20/10/15. 
490

 
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=FDB174B527F33968DD5
A64E0E352F9DC.proposicoesWeb1?codteor=1361185&filename=Tramitacao-MPV+683/2015. 
Acesso em 20/10/15. 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/118813
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=FDB174B527F33968DD5A64E0E352F9DC.proposicoesWeb1?codteor=1361185&filename=Tramitacao-MPV+683/2015
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=FDB174B527F33968DD5A64E0E352F9DC.proposicoesWeb1?codteor=1361185&filename=Tramitacao-MPV+683/2015
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Conforme analisado, existem fortes pressões política e fiscal que 

impossibilitaram no passado e que dificultam sua implementação no presente491, não 

havendo sinalização de que o deslinde da questão esteja próximo de ser enfrentado. 

 

4. A inadequação dos incentivos fiscais unilaterais de ICMS para cumprimento 

dos objetivos constitucionais em face do federalismo brasileiro. 

4.1. Abordagem teórica. 

 

Já foi afirmado que as normas tributárias indutoras podem ser um 

instrumento adequado para promover a intervenção do Estado sobre o domínio 

econômico a fim de atingir os objetivos propugnados pela Constituição. Mas a 

questão que se põe é se as normas concessivas de incentivos fiscais estaduais 

consistem em instrumento eficiente e adequado para essa empreitada dado o 

modelo e histórico federativo brasileiro. 

Isso porque o ICMS consiste num imposto de competência estadual, mas 

que é dotado de um claro caráter nacional, por conta dos efeitos inerentes às 

operações reguladas, que irradiam e repercutem por todo o território brasileiro, o que 

torna a incidência homogênea imprescindível como forma de resguardar o princípio 

federativo, motivo pelo qual não se permite que nenhum dos entes federativos dele 

discrepe em temas como a não-cumulatividade, a incidência nas operações 

interestaduais e, principalmente, na forma de concessão dos incentivos fiscais. 

No exercício das competências tributárias, os entes federativos devem 

observar condutas que preservem a federação, e enquanto entes que tributam, 

devem adotar “condutas de fidelidade em suas relações recíprocas” a fim de manter 

o pacto e equilíbrio federativos. Daí porque o Antônio Roque Carrazza fala do 

“princípio da lealdade federativa” a impor a necessidade de edição de “normas de 

                                                             
491

 Existem estimativas que a MP 41/14 envolveria montantes da ordem de R$ 234 bilhões nos 
próximos 20 anos e que se o texto for aprovado, já em 2016 a União teria que pagar cerca de R$ 10 
bilhões para Estados e Municípios. Considerando se tratar de um ano em que o ajuste fiscal é a 
palavra de ordem, entende-se o esforço do ministro da Fazenda Joaquim Levy em tentar obstar a 
votação de referidos projetos. Vide SOUZA, Leonardo. Governo terá novo obstáculo ao ajuste fiscal. 
Jornal Folha de São Paulo. 31 de março de 2015. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/214044-governo-tera-novo-obstaculo-ao-ajuste-fiscal.shtml. 
Acesso em 01/04/2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/214044-governo-tera-novo-obstaculo-ao-ajuste-fiscal.shtml
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conduta nas relações institucionais entre os entes federativos, sem as quais não se 

poderia manter a unidade da Federação492”. 

Neste contexto resta explicada a vedação aos Estados-membros a promover 

a guerra fiscal em matéria de ICMS, mediante a concessão unilateral de incentivos 

fiscais em afronta ao disposto no art. 155, § 2°, XII, g da CF/88, que, ao contrário, é 

condicionada à deliberação prévia e unânime entre os entes políticos competentes, 

nos termos da LC n° 24/75.  

A concessão de incentivos fiscais, “a despeito de se tratar de prática 

fundamental na busca da ordem econômica normativa, não pode ocorrer à margem 

dos limites impostos pelo próprio federalismo adotado pelo Estado brasileiro493”. Por 

isso a “outorga dos incentivos fiscais deve observar rigorosamente os critérios 

estabelecidos na ordem jurídica como forma de proteger-se a Federação494”.   

Isso porque, apesar de a utilização unilateral de incentivos se basear em um 

imposto que é da autonomia de cada unidade, ele repercute nas outras unidades, 

tomando-o por base e desonerando o beneficiário do respectivo ônus, assumindo, 

assim, “o caráter de um abuso da autonomia (não importam as justificativas), 

gerando um conflito político-institucional de conteúdo econômico495”. Conflito este 

que gera consequências perversas, que não podem ser ignoradas. 

Em estudo publicado em 2000 por Sérgio Guimarães Ferreira no informativo 

n° 4 do BNDES, foram apontadas diversas distorções provocadas pela guerra fiscal, 

tanto nas finanças públicas, como na eficiência alocativa e no efeito redistributivo, 

conforme segue abaixo: 

i. Efeitos nas finanças públicas496: prejudicam-se tanto as finanças 

estaduais, como a provisão pública de bens e serviços, muitos deles importantes 

insumos do processo de produção. Além disto, a guerra fiscal cria conflitos na 

federação, na medida em que, “no curto prazo, o Estado que deflagra a guerra fiscal 

se beneficia. No longo prazo, a generalização do conflito faz com que os ganhos 
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iniciais desapareçam. Incentivos fiscais perdem seu poder de estímulo e 

transformam-se em meras renúncias de arrecadação”.  

Considerando a homogeneização potencial dos benefícios fiscais,  

[...] no longo prazo as empresas passam a escolher sua localização 
somente em função das condições de mercado e de produção, que 
incluem a qualidade da infraestrutura e dos serviços públicos 

oferecidos e o nível de qualificação da mão-de-obra.  

Concomitantemente, com o aumento das renúncias fiscais, os Estados mais 

pobres perdem capacidade de prover serviços e a infraestrutura necessários para 

que as empresas produzam e escoem sua produção. Com isso,  

[...] as batalhas da guerra fiscal passam a ser vencidas somente 
pelos Estados mais desenvolvidos, que têm poder financeiro, sendo, 
por isso, capazes de suportar o ônus das renúncias e, ainda assim, 
assegurar razoável qualidade dos serviços públicos.  

Daí a conclusão de que, do ponto de vista da federação, a guerra fiscal é 

extremamente prejudicial. Primeiro, porque “ao reduzir a receita tributária dos 

Estados, aumenta a pressão por transferências fiscais da União”. Segundo, “porque 

no longo prazo pode induzir a concentração regional da produção (ao contrário do 

que preconizam seus defensores), interferindo perversamente na tendência histórica 

de descentralização”. 

ii. Distorção da eficiência alocativa497: o autor menciona que a literatura 

associa guerra fiscal à ineficiência na alocação de recursos, vide um estudo 

publicado pelo Banco Mundial em 1998 sobre a política de concessão de incentivos 

fiscais concedidos pelo Estado do Ceará, que chegou às seguintes conclusões: 

a. Como existem substanciais custos de transação na busca / obtenção 

dos incentivos, incentivos tributários são enviesados para grandes firmas, 

capazes de suportar esses custos.  

b. Os projetos aprovados tendem a ser intensivos em capital, ou seja, 

tem proporções capital/trabalho muito altas. 

c. Estabelecimento de discriminação contra firmas já estabelecidas no 

local, criando uma vantagem artificial para firmas entrantes no mercado e 
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acarretando a migração das existentes para Estados vizinhos para gozar 

benefícios similares, que passaram a exportar seus produtos para o Ceará a 

preços mais vantajosos (mesmo considerando os custos de transporte). 

d. Geração de uma “possível tendência para postergar modernização 

ou investimento de expansão da planta por firmas funcionando sob regime de 

incentivos fiscais“. Pelo contrário, ”investe-se em atividades lobistas para 

manter vantagens fiscais por mais tempo, em vez de se investir em escala ou 

melhoria de produtos”. O autor menciona que o estudo, contudo, não 

apresenta fortes evidências de que isto de fato esteja ocorrendo.  

Além das mencionadas pelo estudo do Banco Mundial, outras distorções que 

potencialmente vêm associadas com incentivos fiscais em geral são: 

e. Desenvolvimento de atividades rent-seeking, relacionadas à 

multiplicidade e confusão dos critérios para elegibilidade para os benefícios 

(por exemplo, mediante gastos com contabilidade, advogados e lobistas).  

f. Distorções locacionais,  na medida em que as empresas passam a 

escolher sua localização com base nos incentivos fiscais que podem ser 

concedidos, e não em função da oferta de fatores de produção disponível. 

“Existe um custo econômico invisível, que consiste na perda de produtividade 

do capital da firma, compensada pelo incentivo fiscal. Assim, o contribuinte 

local carrega o peso deste custo econômico, seja porque a oferta local de 

bens públicos cai ou porque algum imposto é aumentado para compensar 

pela perda de arrecadação”. 

g. Distorção na composição do gasto público, uma vez que “em 

estágios avançados a guerra fiscal passa a se dar em torno dos dispêndios 

em infraestrutura, em detrimento do gasto social, aumentando a 

regressividade do gasto público”, causando uma composição ineficiente do 

gasto público. 

h. Distorção das vantagens comparativas: conceito ligado às 

externalidades, trabalhadas no capítulo 1.  

[...] Em termos gerais, ineficiência econômica resulta quando a ação 
individual afeta diretamente o nível de satisfação de outro agente. 
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Dado que na escolha de seu comportamento ótimo, indivíduos não 
internalizam o “mal” que causam ao vizinho, o resultado de sua ação 
não será ótimo do ponto de vista social.  

Ou seja, uma vez que a  

[...] decisão da alíquota de ICMS ótima não leva em conta o prejuízo 
que sua imposição gerará no Estado vizinho, esta alíquota será 
fixada em nível diferente do que seria eficiente. Isso implicaria, 
dentre outros efeitos, uma oferta de bens públicos abaixo do 
socialmente desejável.  

ii. Efeitos redistributivos498: a principal justificativa para a concessão dos 

incentivos fiscais estaduais consiste no seu potencial de promover a 

descentralização regional, por meio do aumento do número de indústrias na região, 

criação de empregos, atração de projetos importantes, modernização da economia. 

O autor afirma que essa justificativa é questionável.  

Se não é possível deduzir de forma imediata que o cenário da guerra fiscal 

promove o esperado efeito redistributivo, o autor entende ser possível inferir que 

este argumento de defesa não é tão evidente quanto poderia parecer num primeiro 

momento. E ele atribui isso ao fato de que a generalização do conflito, em um 

processo de “corrida ao fundo do poço” (denominada pela literatura como race to the 

bottom), “faz com que as decisões de localização das empresas voltem-se para a 

qualidade do gasto público em infraestrutura e na qualidade do capital humano, e 

não para os benefícios fiscais temporários”. E neste caso, que se mostra bastante 

plausível, os Estados mais ricos têm clara vantagem sobre Estados mais pobres. 

Se das perspectivas jurídica (vide capítulo anterior) e do federalismo 

brasileiro a atual política de concessão de incentivos fiscais não tem se mostrado 

adequada, sob o aspecto concorrencial existe a percepção de que, a despeito de ter 

como justificativa a redução da desigualdade entre as regiões, na verdade cria-se 

uma situação de desigualdade entre os contribuintes.  

O próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), ao 

responder a consulta nº 38/99, formulada pelo instituto Pensamento Nacional das 

Bases Empresariais (PNBE) acerca de questão abstrata (ou seja, não relacionada a 

qualquer incentivo ou benefício específico), manifestou-se no sentido de serem os 

                                                             
498

 FERREIRA, Sérgio Guimarães, op. cit., pp. 4-5. 



156 
 

incentivos concedidos à margem do CONFAZ incompatíveis com a livre 

concorrência.  

Isso porque, ao aumentarem os lucros das empresas beneficiadas em várias 

centenas de pontos percentuais, podem alterar a dinâmica econômica, gerando 

ainda, os seguintes efeitos:  

[...] retirar o estímulo ao aumento constante da eficiência da 
economia, permitir a permanência de práticas ineficientes, 
desestimulando melhorias na produção ou inovação, permitir que 
empresas incentivadas eliminem do mercado empresas não 
favorecidas, ainda que mais eficientes e inovadoras, prejudicar 
empresas não beneficiadas, diminuindo com isso o incentivo para a 
realização de inovações, gerar incerteza e insegurança no 
planejamento empresarial, desestimular, por tudo isso, a realização 
de investimentos, tanto novos quanto a expansão de atividades em 

andamento499. 

Ricardo Varsano aponta que caberia a concessão de incentivos somente no 

caso de oportunidade de uso privado dos recursos: 

a) que não seria aproveitada em qualquer ponto do território da unidade 

considerada caso o incentivo não fosse concedido;  

b) que seja efetivamente nova, isto é, uma adição ao investimento na 

unidade; e  

c) cujos benefícios sejam, pelo menos parcialmente, apropriados por 

residentes da unidade, que — a menos de externalidades interjurisdicionais 

(spillovers) — são os que perdem com a redução da provisão pública de bens; e que 

a parte apropriada supere os benefícios gerados pelo anterior uso público dos 

recursos. 

Essa abordagem é muito interessante, pois sintetiza os motivos que 

deveriam fundamentar a concessão de incentivos, dando-lhes um caráter de 

excepcionalidade, o que não ocorre na prática. Explicando melhor cada uma das 

condições, o autor afirma que a primeira “reflete o fundamento da concessão de 

qualquer incentivo: o uso de recursos públicos para estímulo ao investimento privado 

só se justifica caso existam externalidades que criem divergências entre custos (ou 
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benefícios) privados e sociais”. Já a segunda e terceira condições, em conjunto, 

asseguram que a concessão do incentivo aumente o bem-estar da população da 

unidade, uma vez que  

[...] só faz sentido utilizar recursos públicos para estimular 
empreendimentos que venham a gerar uma adição — que não 
existiria na ausência do incentivo — à renda futura dos residentes, 
que seja maior que o valor por eles atribuído ao bem cuja provisão 

pública se reduziu ou deixou de existir500. 

Tudo isso para constatar que são poucos os casos de empreendimentos 

que, do ponto de vista nacional, realmente mereçam o incentivo estadual, ou seja, 

“são raras as batalhas da guerra fiscal de que resulte um ganho líquido para o país”. 

Nos casos de relocalização de empreendimentos entre os diferentes 

Estados, ele afirma que consiste em desperdício de recursos, do ponto de vista 

nacional, já que se troca  

[...] bem público por lucro adicional, desnecessário para assegurar a 
existência do estabelecimento no país; ou, pior, admitindo que a 
localização original tenha sido corretamente escolhida, os recursos 
públicos renunciados são em parte consumidos pela ineficiência 
alocativa provocada por uma localização que não é a melhor501. 

No caso de concessão de incentivos de ICMS para empreendimentos 

multinacionais que se instalariam de qualquer forma no Brasil (independentemente 

do Estado ainda que o incentivo não existisse), trata-se de  

[...] entregar a não-residentes em troca de nada recursos antes 
utilizados para aumentar o bem-estar da população do país. Desde a 
ótica nacional, a redução de imposto só se justificaria caso a 
empresa não viesse a se instalar em qualquer ponto do país sem o 
incentivo502.  

E no caso de empresa nacional, para verificar se a concessão é meritória ou 

não, é necessário  

[...] saber também qual seria o uso alternativo dos recursos. Assim, 
mesmo quando o objetivo é viabilizar, mediante renúncia fiscal, um 
empreendimento que sem ela não existiria, só cabe, do ponto de 
vista nacional, a concessão do incentivo se os recursos privados que 
seriam usados no empreendimento se destinassem, em face de sua 
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inviabilidade, a outro uso que não o investimento no país, ou seja, a 

consumo ou a investimento no exterior503.  

Por isso há necessidade de se analisarem detida e empiricamente os 

incentivos fiscais, uma vez que teoricamente eles se mostram inadequados e 

incompatíveis sob as perspectivas jurídica, federativa, do contribuinte, concorrencial 

e financeira.  

 

4.2. Abordagem empírica. 

 

Como visto no item anterior, existem argumentos favoráveis à concessão 

dos incentivos fiscais estaduais, no sentido de que seriam aptos a promover a 

alteração do cenário econômico-social de regiões menos desenvolvidas. O resultado 

seria o aumento do número de indústrias nas regiões menos desenvolvidas; atração 

de grandes projetos; criação de empregos; aumento da prestação de serviços e do 

comércio (por meio da maior geração de renda) e a modernização da economia, 

com consequente redução das desigualdades regionais de renda e de distribuição 

da riqueza, promoção da melhor alocação possível dos recursos escassos e 

condições para a estabilização monetária e fiscal504. 

Afirma-se que se não fossem os incentivos, os investimentos privados não 

teriam se deslocado para essas regiões, e acredita-se numa correlação direta entre 

o crescimento econômico verificado nas regiões menos desenvolvidas e a política de 

concessão de incentivos fiscais à iniciativa privada ao longo da década de 90. Ou 

seja, atribui-se à concessão de incentivos a promoção do desenvolvimento regional 

reputando-os essenciais ao desenvolvimento que se almeja alcançar505. 

Nesse sentido, estudo da FVG Projetos realizado em 2011 buscou estimar 

os impactos socioeconômicos decorrentes da implantação e operação de 12 

projetos industriais viabilizados por incentivos fiscais em 08 Unidades Federativas, 

tanto do ponto de vista estadual, como do nacional. Valendo-se da metodologia de 

insumo-produto estendido (MIP-X), baseado na matriz insumo-produto do IBGE, o 

estudo concluiu, na linha do que foi afirmado acima, haver substanciais efeitos 
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multiplicadores, sendo os impactos indiretos e induzidos muito superiores aos 

diretos:  

[...] No agregado entre os projetos, o impacto sobre o PIB gerado 
pela operação dos projetos se multiplica por 4,4, e o impacto anual 
gerado pela implantação dos mesmos se multiplica por 4,0. Os 
impactos sobre o emprego se multiplicam por 85,6 na implantação e 
por 14,1 na operação506. 

Além disso, embora a maior parte destes efeitos seja percebida no Estado 

em que está localizada a planta industrial incentivada, por conta da interligação 

regional das economias, entendeu-se possível afirmar que referidos efeitos 

distribuem-se de maneira difusa. O estudo concluiu que a suspensão dos incentivos 

fiscais e a consequente interrupção das operações beneficiadas gerariam prejuízos 

para a economia e população dos Estados e do País, além de perdas significativas 

para os cofres estaduais e federais. 

Em outro estudo encomendado à FGV Projetos no ano de 2012507, ao 

analisar as assimetrias competitivas que distorcem a distribuição regional das 

atividades produtivas do país, concluiu serem os incentivos fiscais instrumentos 

aptos para compensar referida assimetria.  

O estudo reconheceu que as disparidades econômicas entre os Estados têm 

aspectos estruturais que requerem políticas públicas e planejamento econômico 

específicos para garantir a atração do investimento. Sem dúvida, o investimento na 

infraestrutura industrial, logística e social (questões estratégicas de longo prazo), 

realizada necessariamente pelo Estado, é indispensável para garantir a 

sustentabilidade do crescimento, mas a concessão de incentivos e benefícios fiscais 

(que atuam no curto e médio prazos) também consistiria em instrumento que, se 

utilizado de forma coordenada e regulada, poderia desencadear o círculo virtuoso de 
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adensamento e aglomeração, podendo gerar externalidades positivas para os 

Estados vizinhos. 

Em sentido contrário, de que os incentivos fiscais estaduais não são 

instrumentos aptos a promoverem as transformações necessárias para garantir o 

desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais, vale lembrar que já 

foram apontados do ponto de vista teórico alguns de seus argumentos fundamentais 

(vide item anterior508). 

Uma das dificuldades no processo de profunda compreensão deste universo 

consiste na dificuldade / precariedade da própria divulgação dos dados referentes 

aos incentivos pelos Estados concedentes. Fabiana Azevedo da Cunha509, valendo-

se do apontamento feito por Misabel Abreu Machado Derzi sobre a necessidade de 

confirmação da avaliação da eficácia positiva dos incentivos fiscais por meio de uma 

análise interdisciplinar econômico-jurídica, constata que esta não se viabiliza pelas 

informações presentes nos Demonstrativos e Anexos das leis orçamentárias 

(embora estivesse se referindo aos impostos da União).  

Apesar de haver norma constitucional que determina que a lei orçamentária 

seja acompanhada de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e 

despesas, decorrentes de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 

natureza financeira, tributária e credíticia (art. 165, § 6º), e de haver disposição 

expressa na LC n° 101/2000 com o mesmo objetivo510,  
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[...] a falta de transparência e, por conseguinte, os indícios de que a 
competição fiscal tem sido efetivamente danosa às finanças públicas 
estaduais persistem”. Daí o questionamento, pertinente, se “não 
estariam as isenções e os demais estímulos privilegiando grupos 
econômicos e oligarquias, se não há proporção adequada entre seu 
custo e os benefícios sócio-econômicos (sic) deles advindos?511.  

Sobre a afirmação de que, não fossem os incentivos, os investimentos 

privados não teriam se deslocado para as regiões menos desenvolvidas, há que se 

ter muito cuidado sobre como mensurá-la e comprová-la. 

Retomando os critérios vislumbrados por Ricardo Varsano para justificar a 

concessão (em caráter excepcional) de incentivos fiscais estaduais apontados no 

final do item anterior, se restar demonstrado que o crescimento verificado nas 

regiões incentivadas teria ocorrido em patamar semelhante ao inicialmente 

constatado (ainda que num cenário de inexistência de incentivos fiscais),  

[...] chegar-se-á à conclusão de que o custo de manutenção dos 
incentivos é maior que os benefícios advindos de sua utilização. Em 
um cenário como este, os incentivos deixam de ser vistos como 
mecanismo efetivo de solução de desigualdades regionais para 
assumir a natureza de indesejável renúncia de receita tributária512. 

Sérgio Prado e Carlos Eduardo Cavalcanti, elaborando de forma mais detida 

a questão da decisão alocativa e o alcance dos incentivos estaduais, apontaram que 

a decisão locacional privada é subordinada a determinantes de natureza muito mais 

ampla, relacionadas ao vetor de custos, a condições de infraestrutura, distância dos 

mercados, disponibilidade de mão-de-obra qualificada, agressividade sindical, etc. 

Isso quer dizer que não é possível analisar o alcance e impacto da guerra fiscal sem 

ter em vista as tendências de alocação na ausência de incentivos513. 

Num primeiro lugar, os autores afirmam que as evidências empíricas 

mostram que as decisões de localização levam em conta os incentivos fiscais, sem 

ignorar os demais fatores, e em segundo lugar, eles afirmam que a decisão alocativa 

para novos investimentos é encaminhada via definição de “zonas de equivalência” 

(em que são selecionadas as localidades que apresentam os requisitos 
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de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou 
criação de tributo ou contribuição.  
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indispensáveis ao investimento, para num segundo momento identificar as 

localidades que oferecem incentivos fiscais)514. 

É importante ressaltar que ainda que alguns Estados individualmente 

possam ter resultados positivos como consequência de sua política de concessão de 

incentivos fiscais, deve-se analisar o efeito líquido no agregado em termos 

nacionais, pois “a guerra fiscal é um processo de alteração na alocação de 

capacidade produtiva, emprego e receita fiscal entre unidades federadas, em que o 

conjunto do país perde, mas nada impede que alguns, individualmente, ganhem515”. 

Há que se ponderar, assim, se as vantagens decorrentes da concessão dos 

incentivos justificam o custo e as consequências de sua manutenção.  

Como não é possível afirmar que os incentivos fiscais, considerados por si 

sós, são decisivos não apenas para a alocação do investimento, mas também para 

sua realização (uma vez que as decisões de investir relacionam-se a outros fatores), 

na mesma linha do entendimento defendido por Sergio Guimarães Filho (ver item 

4.1.), é necessário que os estudos empíricos sobre o tema considerem todas essas 

variáveis em sua relação dinâmica com a melhoria ou piora dos índices relacionados 

à melhoria da qualidade de vida da população e do efetivo desenvolvimento, na 

acepção trabalhada no capítulo 1 (que não se confunde com mera modernização da 

economia, devendo haver real alteração das estruturas socioeconômicas). 

Com base nos estudos empíricos já realizados na seara, valendo-se das 

conclusões de Adriana Reis Albuquerque de Menezes516, é possível afirmar que a 

concessão de incentivos fiscais estaduais:  

1) tem provocado o enfraquecimento do Estado federal cooperativo 
previsto pela CF/88, uma vez que provoca o distanciamento dos 
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governos dos Estados das regiões mais pobres; 2) gera, cada vez 
mais, o aumento da desigualdade intrarregional, ao mesmo tempo 
em que não é a razão primordial que conduz à instalação de agentes 
econômicos nas regiões menos desenvolvidas; 3) mesmo que 
provoque alguma redução na seara da desigualdade inter-regional, 
acentua, notadamente quando a concessão se dá de forma 
indiscriminada, as desigualdades intrarregionais já existentes; por 
outro lado, não se pode considerar que se atingiu o objetivo da 
redução de desigualdades regionais previsto no artigo 3º da CF/88 
se houver, no Brasil, um decréscimo das desigualdades inter-
regionais a custo de um aumento na desigualdade intrarregional; 4) 
ainda quando se verifica o aumento quantitativo de indústrias nas 
regiões menos desenvolvidas, constata-se empiricamente que esta 
instalação se relaciona com o desenvolvimento de atividades 
tradicionais, dotadas de pouco dinamismo, incapazes, assim, de 
alterar significativamente a estrutura social destas regiões; 5) diante 
deste cenário, a concessão de incentivos fiscais pelo Estado 
funciona, em verdade, como renúncia de receitas, tendo pouca 
influência efetiva no combate ao problema da desigualdade regional; 
6) com o passar do tempo, os Estados mais pobres das regiões 
menos desenvolvidas se tornam incapazes de atrair os investimentos 
sem a política de incentivos, tornando-se reféns da iniciativa 
privada.517 

A título de exemplo, valer-se-á de um destes estudos, elaborado por Adriano 

Souza de Oliveira em 2008, em sua dissertação de mestrado em Administração na 

Universidade Federal da Bahia, no qual ele se propôs a questionar o papel da 

política industrial baseada na concessão de incentivos fiscais, financeiros e de 

infraestrutura no processo de desconcentração e diversificação da indústria baiana 

no período de 1996 a 2006518. 

O autor defende que a iniciativa privada investe no Estado da Bahia em 

virtude de outras variáveis, como a oportunidade, a infraestrutura pré-existente, a 

existência de mão-de-obra qualificada na região e não em virtude da existência da 

política de concessão de incentivos fiscais, o que acaba tornando o incentivo um 

inaceitável bônus519. Tendo analisado 872 protocolos de intenções assinados entre 

1996 e 2006, o autor pontua que apesar de a política ter como foco a 

desconcentração espacial e interiorização da indústria, a maioria dos investimentos 

concentrou-se na microrregião de Salvador520. 
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Demonstrando a forte concentração de investimentos privados na capital 

baiana, em detrimento das demais microrregiões, ele evidencia que a política de 

incentivos encontra dificuldade em provocar a interiorização do desenvolvimento 

econômico, “sendo os incentivos outorgados a empresas privadas que deles se 

beneficiam sem fornecerem ao Estado a necessária contrapartida de auxiliarem no 

objetivo da interiorização dinâmica da economia estadual521”. 

Com base na análise dos dados, o autor conclui que os investimentos 

obtidos por determinadas microrregiões (Porto Seguro, Ilhéus-Itabuna, entre outras) 

não têm relação com a existência de uma política de redução de desigualdade 

mediante concessão de incentivos, mas relação direta com características favoráveis 

destas microrregiões à instalação de determinados investimentos em dado momento 

de tempo522. 

Buscando identificar em que proporção a política de incentivos fiscais 

provocou ou não movimentos de desconcentração espacial no território da Bahia, o 

autor calculou o coeficiente de redistribuição de diversos setores da economia nos 

períodos de 1996 - 2001 e de 2001 - 2006523, constatando que referida política 

termina por outorgar incentivos a empresas que continuam a se situar na área da 

região metropolitana, sem promover a interiorização dinâmica da economia que os 

justificariam. 

Assim,  
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[...] os resultados sugerem que os investimentos nos setores que 
mais se destacaram poderiam estar relacionados mais a outros 
condicionantes do que ao poder indutor da política industrial do 
Estado, quais sejam: vocações regionais, como no caso da produção 
de celulose; conveniência, oportunidade e disponibilidade de mão-
de-obra de baixo custo, no caso da indústria calçadista; economias 
de aglomeração, infraestrutura e base industrial pré-existente, como 
no caso dos investimentos do setor químico na região metropolitana 
de Salvador; e condicionantes macroeconômicos e adequação 
empresarial como no caso da indústria automobilística”. Infere que 
“apesar da agressiva utilização dos incentivos fiscais, a política 
industrial então adotada estava, em sua maioria, atrelada ao 
aproveitamento de oportunidades e não a um processo estruturado 
de planejamento que redundasse em uma seleção mais criteriosa 
dos investimentos a serem atraídos.  

E conclui que:  

[...] a adaptação dos programas às necessidades setoriais ou 
empresariais acaba dando à atuação do Estado um caráter 
meramente formal no sentido de um planejamento que resulte na 
solução das fragilidades econômicas locais. Não são os governos 
que escolhem os investimentos a partir da lógica do desenvolvimento 
regional, mas as empresas que escolhem onde vão se instalar e, 
ainda assim, conseguem obter benefícios fiscais e creditícios.524 

Assim, além da vertente teórica, por meio da análise detalhada de trabalhos 

produzidos no âmbito de pós-graduações altamente reconhecidas no país, é 

possível constatar a disparidade entre a afirmação de que os incentivos fiscais 

estaduais são inegavelmente aptos para garantir o desenvolvimento e reduzir as 

desigualdades regionais e as evidências empíricas levantadas (tal como no exemplo 

mencionado acima), os quais corroboram as críticas teóricas ao modelo525. 

Daí a necessidade de se vislumbrarem alternativas a este modelo 

concessivo de incentivos fiscais estaduais a fim de que o ICMS deixe de ser 

manipulado no contexto da guerra fiscal, já que os resultados práticos de sua 

utilização nas últimas décadas, além de contrariar os preceitos do pacto federativo, 

não se mostraram eficazes na tarefa de cumprir os objetivos constitucionais. 
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4.3. A necessidade de substituir o federalismo competitivo pelo 

federalismo cooperativo. 

 

Do ponto de vista jurídico, resta claro que a forma amplamente utilizada 

pelos Estados em suas políticas de concessão de incentivos é contrária à sua 

normativa jurídica: a concessão unilateral de incentivos fiscais afronta o disposto no 

art. 155, § 2°, XII, g da CF/88, que os condiciona à deliberação prévia e unânime 

entre os entes políticos competentes, nos termos da LC n° 24/75.  

Do ponto de vista concorrencial, a despeito de a concessão de incentivos 

fiscais estaduais ter como justificativa a redução da desigualdade entre as regiões, 

na verdade cria uma situação de desigualdade entre os contribuintes: há 

incompatibilidade com a livre-concorrência.  

Do ponto de vista do contribuinte, a insegurança vige, sem qualquer 

sinalização de que as alternativas vislumbradas e/ou em andamento, seja no 

Legislativo, seja no CONFAZ ou no Judiciário não implicarão prejuízos às operações 

já incentivadas: segurança jurídica resta em xeque, o que pode inclusive influenciar 

decisões de investimento no país. 

Do ponto de vista financeiro, demonstrou-se tanto teórica como 

empiricamente haver uma série de distorções relacionadas às finanças públicas, à 

eficiência alocativa e aos discutíveis efeitos redistributivos:  

[...] o ente federado que ganha — quando, de fato, existe algum 
ganho — impõe, na maioria dos casos, uma perda a algum ou alguns 
dos demais, posto que a guerra raramente é um jogo de soma 
positiva526. 

Por fim, do ponto de vista federativo, embora os Estados e DF detenham a 

competência para instituir seus tributos e possuam o atributo da autonomia, 

constatou-se que não podem se sobrepor aos interesses nacionais, por meio da 

instituição de políticas contrárias à harmonia do Estado brasileiro: no modelo em 

curso atualmente há descumprimento do princípio de cooperação e da lealdade 

federativa. 
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O federalismo fiscal, especificamente no que toca à guerra fiscal, pode e deve 

ser entendido a partir de um ferramental teórico que demonstra que, conferida 

autonomia absoluta aos entes federativos, a ação de cada um tendente a maximizar 

sua própria utilidade leva a consequências potencialmente deletérias para a nação, 

ao mesmo tempo em que centralização absoluta também se mostra incompatível 

com o modelo federativo determinado pela Constituição.  

Por isso, mecanismos de coordenação e regras que evitem medidas 

potencialmente negativas aos demais entes devem ser garantidos, sempre se tendo 

em vista os objetivos fundamentais que se objetiva concretizar, os princípios que 

norteiam as intervenções públicas e privadas, bem como os limites constitucionais 

existentes. 

Conforme bem pontuado por Fabiana Azevedo da Cunha:  

[...] se, por um lado, a concorrência saudável entre os entes 
federados poderia ser um fator a contribuir para uma melhor 
eficiência proporcionada pela descentralização fiscal, no Brasil, 
assim não se verifica. Nem as finanças públicas têm tido ganhos de 
eficiência com a competição intergovernamental, seja vertical, seja 
horizontal, nem benefícios para sociedade em geral dela têm 
decorrido, como a esperada redução da tributação. A denominada 
“guerra fiscal” entre os Estados brasileiros, competição 
intergovernamental horizontal danosa, tem como resultado, na 
atualidade, um nível de taxação que se revela insuficiente para o 
atendimento da demanda de serviços por parte da população. Por 
outro lado, os mecanismos de cooperação do federalismo não têm 
sido eficazes na garantia de uma federação sem desigualdades527. 

Como visto, a CF/88 acentuou a descentralização de receitas tributárias, 

tendo previsto mecanismos de repartição de receitas, de cooperação entre os entes, 

o que resta alinhado aos princípios e objetivos fundamentais de promoção do 

desenvolvimento e redução das desigualdades regionais.  E é nos quadros da 

concepção de Estado que o tema do incentivo fiscal se coloca e deve ser 

explicitado528: no que diz respeito à instalação e realização de um modelo de 

Estado, a experiência proporcionada pela CF/88 é significativa, uma vez que 

conceitos como Estado democrático de direito, reconhecimento da necessidade de 

democratização da sociedade e desenvolvimento nacional apontam “para uma 

complicada síntese entre o Estado de Direito e o Estado Social”, em que a 
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Constituição não estabelece um Estado, mas “propõe a realização de um529”, 

buscando transformar a realidade e instaurando uma pretensão de se verem 

atendidas expectativas de realização e concreção de seus preceitos. 

A realidade brasileira é marcada por severas assimetrias, que não foram 

mitigadas pela sistemática adotada nas últimas décadas, o que reforça a 

necessidade da existência de um federalismo efetivamente cooperativo, amparado 

por instituições jurídicas consistentes que o garantam, resguardada, naturalmente, a 

autonomia de dos entes que compõem o Estado federal brasileiro. 

O federalismo cooperativo (percebido, sobretudo, na discriminação de rendas, 

“espelhado mormente na cooperação financeira por meio de regras capazes de 

regular o inter-relacionamento resultante do exercício da competência tributária de 

uma entidade no de outra530”) exige, assim, como condição de efetividade, a 

cooperação  entre os membros da Estado Federal, tanto no sentido vertical quanto 

horizontal. 

Nesse sopesamento entre a necessária autonomia dos entes federativos e da 

preservação e garantia do federalismo cooperativo, certamente é aceitável tendo em 

vista a dinâmica do desenvolvimento que se incluam entre os objetivos da política 

industrial a desconcentração da produção e o desenvolvimento regional, ainda que 

se valendo de recursos públicos para atingir estas finalidades. No entanto, tais 

objetivos são necessariamente nacionais, devendo ser perseguidos sob a 

coordenação do governo central.  

O que se constatou, ao analisar a dinâmica da guerra fiscal, é que quando os 

Estados tentam assumir este encargo, o resultado tende a ser desastroso.  

Primeiro, os vencedores das guerras fiscais são, em geral, os 
Estados de maior capacidade financeira, que vêm a ser os mais 
desenvolvidos, com maiores mercados e melhor infraestrutura. 
Segundo, ao renunciar à arrecadação, o Estado está abrindo mão ou 
da provisão de serviços (educação, saúde, a própria infraestrutura 
etc.) que são insumos do processo produtivo ou do equilíbrio fiscal, 

gerando instabilidade macroeconômica531.  
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Concorda-se com Ricardo Varsano quando ele afirma que, com o passar do 

tempo, as renúncias fiscais se avolumam, passando a ser oferecidas por quase 

todos os entes federativos, fazendo com que os Estados de menor poder financeiro 

percam a capacidade de prover os serviços e a infraestrutura necessários tanto para 

as empresas como para a população.  

Isso porque, com a generalização deste cenário de guerra fiscal, os Estados 

perdem seu poder de estímulo que depende, dentre outros fatores, de diferenças na 

tributação, e com isso, “a guerra fiscal transforma os incentivos em meras renúncias 

de arrecadação que não têm qualquer efeito estimulador532”.  

A solução que parece adequada – sem ter a pretensão de apontar concreta e 

categoricamente o que deveria ser implementado, mas apenas sugerir alicerces 

sobre os quais as discussões sobre o tema podem se apoiar – consiste na extinção 

da guerra fiscal, no não-esvaziamento da autonomia (política e financeira) dos entes 

federativos e na constituição de um espaço institucional que estabeleça limites às 

suas condutas autointeressadas, de forma a garantir a concretização do princípio do 

federalismo cooperativo propugnado pela CF/88.  

E, caso se decida manter a política de concessão de incentivos fiscais 

estaduais, que isso seja feito de acordo com um novo regramento (que seja 

devidamente respeitado por todos os Estados), que respeite o equilíbrio federativo e 

que seja apenas um dos instrumentos de um plano de desenvolvimento nacional 

alinhado com planos de desenvolvimento regional (nos moldes estudados no 

capítulo 1, quando do detalhamento do projeto inicialmente previsto pelo GTDN). Até 

porque, como visto e comprovado, a adoção pura e simples dos incentivos fiscais, 

desconectados de uma efetiva política de desenvolvimento, não apenas não surtiu 

os efeitos desejados, mas implicou uma série de graves distorções, apontadas nesta 

dissertação. 

A homogeneidade (entendida como a igualdade substancial que deve presidir 

o “acordo” entre os membros, subjacente ao Estado Federal, que exclui as formas 

conflituais típicas das relações entre Estados independentes, como a invasão 

territorial ou mesmo a guerra),  
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[...] não institui um Estado unitário, em que a atividade de fomento 
se coordene centralizadamente, mas uma federação em que o 

incentivo econômico e social deve instaurar uma cooperação 
concorrente entre as unidades federadas. Cooperação, como já 
mostrara Margareth Mead na década de 20, exige concorrência 
como fator de desenvolvimento. Não a concorrência predatória, 

que visa a eliminar o concorrente, mas a concorrência da 
interdependência, em que aos concorrentes devem ser 
asseguradas condições básicas de competir533 (grifo nosso). 

Defende-se a autonomia dos Estados, entendida como o governo de quem se 

rege por suas próprias leis, não pela legalidade alheia. Autonomia que “implica 

vínculo de solidariedade entre os Estados, em consequência do pacto federal, que 

não deve ser rompido unilateralmente por nenhum Estado-membro534”, e que deve 

se direcionar conforme os objetivos fundamentais da federação brasileira.  

Assim, o país poderá se desenvolver a partir do modelo teórico 

constitucionalmente estabelecido como um Estado federal de cunho cooperativo. 
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CONCLUSÕES 

 

1. O uso das normas tributárias indutoras está ligado ao modelo de Estado e 

o projeto político de desenvolvimento definidos constitucionalmente. Com base na 

análise do conceito de Estado de Direito e da transição do Estado Liberal para o 

Estado Social demonstrou-se terem sido alteradas não somente a percepção, mas 

as expectativas com relação ao papel do Estado: por meio do intervencionismo 

estatal e da atenção aos direitos sociais, na busca da realização da justiça social e 

da igualdade material, o Estado passa a ter papel ativo, e as normas tributárias 

indutoras transformam-se numa das formas possíveis de sua intervenção sobre o 

domínio econômico para atingir os objetivos fundamentais constitucionais. 

2. A CF/88, materializando referidos princípios, estabeleceu um modelo de 

Estado Social em sentido amplo: as Ordens Econômica e Social passam a buscar a 

realização da justiça social, a promoção do desenvolvimento nacional e a redução 

das desigualdades, refletidos em seu art. 3°.  

3. Dada a relevância em se compreender o sentido e alcance dos conceitos 

previstos no art. 3° da CF/88, demonstrou-se que a concepção adequada de 

desenvolvimento vai além da acumulação de riqueza e do crescimento do PIB, que o 

crescimento econômico não deve ser entendido como um fim em si mesmo, e que 

em um Estado Federal, o desenvolvimento nacional implica necessariamente 

garantir o desenvolvimento dos entes federados, atentando para suas 

particularidades e necessidades específicas. Para tanto, valeu-se do conceito de 

desenvolvimento nacional e regional construído e utilizado por Celso Furtado na 

condução do GTDN na década de 50, pontando-se que os incentivos fiscais 

consistiam em uma das iniciativas desses planos de desenvolvimento. 

4. Antes de adentrar no estudo dos incentivos fiscais estaduais 

especificamente, foi necessário analisar detidamente o federalismo brasileiro 

(antecedida de noções da formação, fundamentos e principais características do 

Estado Federal), tanto do ponto de vista político, como do fiscal, uma vez que seu 

surgimento e uso decorrem da dinâmica federativa. Reforçada a ideia de que no 

Estado Federal objetiva-se garantir a autonomia dos entes que o compõem, mas, ao 

mesmo tempo, a “unidade na pluralidade”, demonstrou-se que as competências 
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político-administrativas dos entes federativos pressupõem sua capacidade 

econômico-financeira, motivo pelo qual se analisou o federalismo fiscal de forma 

concomitante e paralela.  

5. Com base na análise de todas as Constituições e Cartas Políticas do Brasil, 

demonstrou-se como o federalismo fiscal está diretamente relacionado com o 

federalismo político a que historicamente serviu, e como o movimento pendular entre 

momentos de centralização e descentralização do poder refletiu-se nos projetos de 

desenvolvimento planejados e/ou implementados no país, nos desequilíbrios e 

distorções do equilíbrio federativo, no desenho do ICMS e, por fim, no surgimento e 

uso dos incentivos fiscais estaduais. 

6. Entendeu-se que o federalismo estabelecido na CF/88 é de cunho 

cooperativo, evidenciado pela forma de atribuição das competências e de repartição 

das receitas tributárias, assentadas em transferências governamentais, que mostram 

com clareza que a autonomia financeira das unidades federativas não é um fim em 

si mesmo, mas um instrumento de viabilização dos fundamentos e objetivos 

perseguidos pela Constituição.  

7. Demonstrou-se também que o federalismo cooperativo pós-CF/88 começou 

a passar por um processo de ajustamento desde sua implementação, tendo a 

dinâmica das tensões federativas redirecionado a fórmula ideal projetada pelo 

constituinte ao plano real modelado pelo curso histórico‑cultural do federalismo 

brasileiro.  Dentre os diversos fatores que ensejaram a “crise do pacto federativo”, 

destacou-se o acirramento da competição horizontal, sobretudo por meio da 

concessão de incentivos fiscais estaduais unilaterais, gerando e retroalimentando o 

conhecido contexto da “guerra fiscal”. 

8. Num primeiro momento, aprofundou-se o conceito de incentivo fiscal como 

instrumento da extrafiscalidade e constatou-se que os incentivos fiscais legais 

podem consistir em instrumento adequado para este fim. Em seguida, dada a 

necessidade de se compreenderem as particularidades do ICMS antes de adentrar 

no estudo das normas de incentivo que lhe têm por base, foram apontadas as 

principais características do imposto, sobressaindo o fato de se tratar de um imposto 

de competência estadual que é dotado de um claro caráter nacional, por conta dos 

efeitos inerentes às operações reguladas, fazendo com que sua incidência 



173 
 

homogênea seja fundamental para resguardar o princípio federativo. Pela 

sistemática do ICMS foi explicado o porquê da exigência de uma legislação 

uniformizadora de caráter nacional que discipline as diversas situações que podem 

gerar desequilíbrios, dentre as quais, a forma de concessão dos incentivos fiscais 

estaduais. Foi explicado também, com base em doutrina abalizada, o porquê de se 

adotar o conceito ampliado de incentivos fiscais, abrangendo tanto os incidentes 

sobre as receitas, como os que operam na vertente das despesas, já que são 

espécies de incentivos conversíveis entre si, ostentando diferença apenas jurídico-

formal. 

9. Com base no detalhamento do regime jurídico dos incentivos fiscais de 

ICMS, partindo da determinação constitucional (art. 155, § 2º, XII, g) e da LC n° 

24/75, foi apresentada a forma por meio da qual deveria se dar a competência 

exonerativa do imposto, qual seja, mediante deliberação prévia entre Estados e DF e 

aprovação unânime nos termos do convênio firmado no âmbito do CONFAZ.  

10. A realidade, no entanto, é de infindáveis incentivos unilaterais de ICMS, 

em suas mais diversas modalidades: a inexistência de um plano nacional de 

desenvolvimento atentando para as desigualdades regionais; a busca desenfreada 

por investimentos privados; a disparidade dos interesses envolvidos e a regra da 

unanimidade dificultando a aprovação dos casos que levados à deliberação no 

CONFAZ, tudo combinado acarretou a atuação dos Estados e DF à margem da LC, 

e, portanto, da Constituição. Vale lembrar que a jurisprudência do STF é pacífica na 

declaração de inconstitucionalidade da guerra fiscal, conforme estudo de mais de 

100 processos analisados.  

11. Entretanto, ainda que tenha havido em março de 2015 um precedente 

inédito de modulação dos efeitos da sentença declaratória da inconstitucionalidade 

de lei concessiva de incentivo fiscal estadual unilateral, o cenário continua complexo, 

sem sinalização de que num futuro próximo sejam concretizadas as soluções para 

resolver definitivamente a guerra fiscal: a análise das últimas propostas envolvendo 

o tema (bem como de seus respectivos desfechos) e do que atualmente está sendo 

discutido (com os respectivos empecilhos) comprovam que não se trata de solução 

trivial, mas que impacta e é impactada por diversos fatores que devem ser 

considerados de forma integrada. 
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12. Demonstrou-se, assim, que o sistema tributário desvencilhou-se do 

modelo propugnado pela CF/88. Do ponto de vista do federalismo forjado desde a 

primeira constituição republicana, a concessão de incentivos estaduais na 

sistemática de guerra fiscal provoca uma competição desagregadora na Federação 

brasileira, violando o compromisso implícito de cooperação que deve reger a 

estrutura federativa. Do ponto de vista da concretização dos objetivos fundamentais, 

também foi possível perceber que os incentivos fiscais estaduais não são capazes 

de, por si sós, promover o desenvolvimento nacional e redução das desigualdades 

regionais. 

13. Tendo sido analisados tanto os argumentos favoráveis (que identificam 

uma correlação direta entre o crescimento econômico verificado nas regiões menos 

desenvolvidas e a política de concessão de incentivos fiscais) como os argumentos 

contrários, foi demonstrado teórica e empiricamente que referida política não 

consiste em mecanismo adequado aos intentos constitucionais, sob qualquer 

vertente que se pretenda analisar: jurídica, concorrencial, do contribuinte, financeira 

ou federativa. 

14. A partir da análise do tratamento jurídico dispensado aos incentivos fiscais 

de ICMS, dos estudos empíricos inconclusivos quanto a seus efeitos positivos e dos 

princípios que regem o federalismo brasileiro, concluiu-se no sentido da 

inadequação dos incentivos fiscais estaduais unilaterais para atingir os objetivos 

fundamentais estabelecidos na CF/88: a competição desagregadora da dinâmica 

dessa política é incompatível com o federalismo cooperativo e com os próprios 

resultados empíricos decorrentes de sua implementação nos últimos anos. 

15. Sem ter a pretensão de apontar concreta e categoricamente a solução a 

ser implementada, mas apenas sugerindo os alicerces sobre os quais as discussões 

sobre o tema podem se apoiar, defendeu-se, a extinção da sistemática da guerra 

fiscal, o não-esvaziamento da autonomia (política e financeira) dos entes federativos 

e a constituição de um espaço institucional que estabeleça limites às suas condutas 

autointeressadas, de forma a garantir a concretização do princípio do federalismo 

cooperativo.  
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