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A presente publicação, formando o décimo terceiro volume da “Cole-
ção Jornada de Estudos Esmaf”, reúne os artigos elaborados em torno da te-
mática desenvolvida ao longo da “II Jornada de Direito Tributário da Escola 
de	Magistratura	Federal	da	1ª	Região”,	realizada	na	cidade	de	Brasília-DF,	
no	período	de	29	de	junho	a	01	de	julho	de	2011,	onde	foram	proferidas	
conferências pelos professores Misabel de Abreu Machado Derzi – “Modi-
ficações das decisões judiciais no âmbito do direito tributário e o papel do 
Poder	Judiciário.	A	proteção	da	confiança	e	a	irretroatividade”;	Heleno	Ta-
veira Torres – “A função social do direito tributário e o desenvolvimento 
sustentável”;	Tárek	Moysés	Moussallem	–	“Modulação	temporal	dos	efei-
tos	das	decisões	da	Suprema	Corte	(arts.	27	da	Lei	9.868/1999	e	11	da	Lei	
9.992/1999)	e	os	tributos	inconstitucionais”;	Tácio	Lacerda	Gama	–	“Efei-
tos	temporais	da	coisa	julgada	em	matéria	tributária”;	Igor	Mauler	Santiago	
–	“Prescrição	e	decadência	em	matéria	tributária”;	Júnia	Roberta	Gouveia	
Sampaio	–	“A	coisa	julgada	inconstitucional	em	matéria	tributária”;	Thiago	
Chaves Gaspar Bretas Lage – “Responsabilidade tributária dos represen-
tantes	legais	e	administradores	de	pessoas	jurídicas”;	e	Alessandra	Macha-
do Brandão Teixeira – “Preços de transferência, comparação entre as nor-
mas	brasileiras	e	as	diretivas	europeias”.

Para muito além de simples requisito para certificação de aproveita-
mento dos magistrados participantes, representa o reclamo à apresentação 
de tais trabalhos, ao final das jornadas de estudos a que se referem, um con-
vite à produção intelectual por parte dos magistrados, seus destinatários, 
com os olhos voltados à importância da doutrina que venham a realizar, 
inclusive como fonte de consulta e instrumento de auxílio na resolução de 
questões	que	se	apresentam	no	dia	a	dia	do	labor	institucional.

Àqueles que, atendendo a esse convite, enviaram os artigos e permiti-
ram	sua	publicação,	nosso	muito	obrigado.

E	a	todos,	uma	boa	leitura.

Desembargador Federal Carlos Moreira Alves

Apresentação
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O terço constitucional de férias e as contribuições 
previdenciárias

Adrian Soares Amorim de Freitas1

A incidência tributária é alvo de constantes discussões doutrinárias, 
em virtude da importante repercussão no quotidiano dos contribuintes, den-
tro	do	sistema	tributário	desenhado	na	Constituição	da	República	de	1988.	
No presente trabalho, examinar-se-á a problemática alusiva à incidência das 
contribuições previdenciárias sobre o terço constitucional de férias gozadas 
tanto para os servidores vinculados ao regime geral de previdência quanto 
ao	regime	próprio	dos	servidores	públicos	civis	da	União.

Assim, será promovida uma incursão na legislação pertinente e no 
posicionamento jurisprudencial vigente para, ao final, apresentar-se a con-
clusão	que	parece	ser	a	mais	harmônica	com	o	ordenamento	jurídico	vigente.

Inicialmente, destaca-se que o terço de férias foi previsto, original-
mente,	na	Constituição	da	República	de	1988,	por	meio	do	art.	7º,	XVII:

Art.	7º	São	direitos	dos	trabalhadores	urbanos	e	rurais,	além	de	outros	
que visem à melhoria de sua condição social:
[...]
XVII	–	gozo	de	férias	anuais	remuneradas	com,	pelo	menos,	um	terço	
a	mais	do	que	o	salário	normal;

Em relação aos servidores públicos, o terço constitucional mostra-se 
igualmente	devido	por	força	do	art.	39,	§	3º,	da	Constituição,	que	assegura	
a	percepção	dessa	parcela.	A	base	de	cálculo	é	a	mesma	do	regime	geral	de	
previdência,	em	decorrência	do	disposto	no	art.	40,	§12,	do	texto	constitu-
cional	vigente.

Assim, vigora no ordenamento dois sistemas de previdência social: 
o regime privado, regido pelo regime geral da Previdência Social, e o regime 
público, adotado pela Administração Pública em todas as suas esferas – Fe-
deral,	Estadual	e	Municipal.	

1		Juiz	Federal	Substituto.
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Em relação a sua natureza jurídica, percebe-se que as contribuições 
previdenciárias	são,	efetivamente,	espécies	de	tributos.	Nesse	passo,	ficou	
superado	o	debate	anteriormente	instalado	na	doutrina.	O	Supremo	Tribunal	
Federal, nesse sentido, sedimentou o entendimento acerca da natureza tribu-
tária das contribuições à Previdência2.	A	divergência	decorreria	da	previsão	
contida	no	art.	145	da	Constituição	da	República	de	1988,	que	classifica	os	
tributos	como	“impostos,	taxas	e	contribuições	de	melhoria”.	

Preponderou, porém, o entendimento de que as contribuições espe-
ciais (aí incluídas as previdenciárias) fariam parte de um subconjunto maior, 
denominado	contribuições	especiais,	destacado	do	mencionado	art.	145	da	
Constituição,	porém	integrante	do	sistema	tributário.

GOMES	e	CASTRO	(2000,	p.	187),	por	sua	vez,	defendem	que	as	refe-
ridas	contribuições	previdenciárias	teriam	origem	na	Roma	antiga.	Para	eles:

Em Roma, teria sido cobrada uma contribuição especial dos incapa-
citados	para	o	serviço	militar	–	Aes	militari.	A	Igreja	também	oferece	
exemplos dessa exação através da Esmola de São Pedro, visando a 
cobertura dos gastos para a manutenção dos serviços religiosos e ainda 
o	Catedraticum	dos	Bispos	e	a	Contribuição	Anual.

Por outro lado, remanesce a discussão acerca da natureza jurídica do 
terço constitucional, e, assim, integrar-se-ia ou não o conceito de remune-
ração.	Reconhecida	a	natureza	remuneratória,	a	parcela	seria	alcançada,	no	
caso	dos	servidores	públicos	federais,	pelo	disposto	no	art.	4º	da	Lei	10.887,	
de	18/06/2004,	assim	redigido:

Art.	4º	A	contribuição	social	do	servidor	público	ativo	de	qualquer	dos	
Poderes da União, incluídas suas autarquias e fundações, para a manu-
tenção	do	respectivo	regime	próprio	de	previdência	social,	será	de	11%	
(onze	por	cento),	incidente	sobre	a	totalidade	da	base	de	contribuição.	
§	1º	Entende-se	como	base	de	contribuição	o	vencimento	do	cargo	
efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabele-
cidas em lei, os adicionais de caráter individual ou quaisquer outras 
vantagens, excluídas:
I	–	as	diárias	para	viagens;
II	–	a	ajuda	de	custo	em	razão	de	mudança	de	sede;

2		(RE	556.6642/RS)	Rel.	min.	Gilmar	Mendes.	Disponível	em:	<http://www.stf.jus.br/portal/juris-
prudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28RE%24.SCLA.+E+556664.NUME.%29+OU+%28RE.
ACMS.+ADJ2+556664.ACMS.%29&base=baseAcordaos>.	Acesso	em:	06	jun.	2012.
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III	–	a	indenização	de	transporte;
IV	–	o	salário-família;
V	–	o	auxílio-alimentação;
VI	–	o	auxílio-creche;	
VII – as parcelas remuneratórias pagas em decorrência de local de 
trabalho;	
VIII – a parcela percebida em decorrência do exercício de cargo em 
comissão	ou	de	função	de	confiança;	e
IX	–	o	abono	de	permanência	de	que	tratam	o	§	19	do	art.	40	da	Cons-
tituição	Federal,	o	§	5º	do	art.	2º	e	o	§	1º	do	art.	3º	da	Emenda	Cons-
titucional	41,	de	19/12/2003.
§	2º	O	servidor	ocupante	de	cargo	efetivo	poderá	optar	pela	inclusão	
na base de contribuição de parcelas remuneratórias percebidas em de-
corrência de local de trabalho, do exercício de cargo em comissão ou de 
função de confiança, para efeito de cálculo do benefício a ser concedido 
com	fundamento	no	art.	40	da	Constituição	Federal	e	art.	2º	da	Emenda	
Constitucional	41,	de	19/12/2003,	respeitada,	em	qualquer	hipótese,	
a	limitação	estabelecida	no	§	2º	do	art.	40	da	Constituição	Federal.

Observe-se, desde já, que o dispositivo não ressalva, expressamente, a 
verba concernente ao terço de férias, o que poderia provocar o entendimento 
de que a parcela integrar-se-ia ao conceito de remuneração e, desse modo, 
seria tributável, como se o dispositivo fosse o responsável por se identificar 
quais	parcelas	integram	o	conceito	de	remuneração.

No caso das contribuições vertidas para o custeio do Regime Geral 
de Previdência Social, há autorização expressa para afastar a incidência 
tributária,	na	hipótese	de	férias	indenizadas.	De	fato,	o	art.	22,	§	2º,	da	Lei	
8.212/1991,	ao	fazer	referência	ao	disposto	no	art.	28,	§	9º,	exclui	a	possi-
bilidade de inclusão do terço constitucional de férias na base de cálculo da 
contribuição	previdenciária	correspondente.	Confira-se	a	redação	conferida	
aos dispositivos mencionados:

Art.	22.	A	contribuição	a	cargo	da	empresa,	destinada	à	Seguridade	
Social,	além	do	disposto	no	art.	23,	é	de:
[...]
§	2º	Não integram a remuneração	as	parcelas	de	que	trata	o	§	9º	do	
art.	28.	(destaques	acrescidos)
Art.	28.	Entende-se	por	salário	de	contribuição:
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[...]
§	9º	Não	integram	o	salário	de	contribuição	para	os	fins	desta	Lei,	
exclusivamente:
[...]
d) as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo 
adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da 
remuneração	de	férias	de	que	trata	o	art.	137	da	Consolidação	das	Leis	
do	Trabalho	–	CLT.	(destaques	acrescidos)

Verifica-se, desse modo, que o terço de férias não integra, por ex-
pressa previsão legal, a remuneração do segurado vinculado ao RGPS, na 
hipótese de férias indenizadas, ou seja, quando não se mostra possível sua 
normal	fruição	no	momento	devido.	

Tal previsão legal não desperta muita divergência, uma vez que as 
parcelas de natureza indenizatória, por não representarem acréscimo patri-
monial, não repercutem no campo tributário, considerando-se que procuram 
compensar	alguma	perda	sofrida.

Por outro lado, os defensores da incidência da contribuição previ-
denciária sobre o terço de férias referem-se ao princípio da solidariedade 
como	apoio	lógico	para	a	cobrança.	Contudo,	parte	da	doutrina	argumenta	
que as contribuições não são baseadas no valor solidariedade, como se ex-
trai,	exemplificativamente,	do	entendimento	de	COELHO	(2010,	p.	99):	As	
contribuições verdadeiras, as sinalagmáticas, são referidas ao valor retri-
butividade.	(itálico	original)

Em	posição	contrária,	PAULSEN	e	VELLOSO	(2010,	p.	53)	adotam	o	
entendimento de que, em regra, há uma relação de referibilidade atinente 
à relação direta entre a contribuição e os obrigados, assentando a possibili-
dade de estabelecimento de relação indireta, na hipótese de contribuições 
especiais, vinculadas ao grupo, e não aos contribuintes individualmente 
considerados.

No entanto, parece-nos que a retributividade é o atributo principal 
das	contribuições.	A	existência	de	benefícios,	como,	por	exemplo,	o	de	apo-
sentadoria por idade na condição de trabalhador rural sem a correspondente 
contribuição, caracteriza-se como anomalia	no	sistema.

Superado esse aspecto, constata-se que o Supremo Tribunal Federal 
acolhe a impossibilidade de incidência das contribuições previdenciárias 
sobre a parcela do terço constitucional, conforme se recolhe de precedentes 
de suas duas Turmas:
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EMENTA:	TRIBUTÁRIO.	CONTRIBUIÇÕES	PREVIDENCIÁRIAS.	INCI-
DÊNCIA	SOBRE	TERÇO	CONSTITUCIONAL	DE	FÉRIAS.	IMPOSSIBILI-
DADE.	AGRAVO	IMPROVIDO.	I	–	A	orientação	do	Tribunal	é	no	sentido	
de que as contribuições previdenciárias não podem incidir em parcelas 
indenizatórias	ou	que	não	incorporem	a	remuneração	do	servidor.	II	–	
Agravo	regimental	improvido.	(AI	712880	AgR,	relator:	min.	Ricardo	
Lewandowski,	Primeira	Turma,	julgado	em	26/05/2009,	DJe-113;	
Divulgação	18/06/2009;	Publicação	19/06/2009;	Republicação:	DJe-
171;	Divulgação	10/09/2009;	Publicação	11/09/2009)	
	EMENTA:	AGRAVO	REGIMENTAL	NO	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	
CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENCIÁRIA	SOBRE	AS	HORAS	EXTRAS	E	O	TER-
ÇO	DE	FÉRIAS.	IMPOSSIBILIDADE.	PRECEDENTES.	Esta	Corte	fixou	
entendimento no sentido que somente as parcelas incorporáveis ao 
salário	do	servidor	sofrem	a	incidência	da	contribuição	previdenciária.	
Agravo	Regimental	a	que	se	nega	provimento.	(AI	727958	AgR,	relator:	
min.	Eros	Grau,	Segunda	Turma,	julgado	em	16/12/2008,	DJe-038,	
Divulgação	26/02/2009,	Publicação	27/02/2009)	

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, possuía entendimento 
direcionado para a incidência da contribuição previdenciária sobre a parcela 
sob estudo, como se resgata, exemplificativamente, do julgamento do REsp 
1.034.394/SC	(Relator	min.	Castro	Meira,	DJe	31/03/2009).

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça alinhou-se ao posi-
cionamento	do	Supremo	Tribunal	Federal.	Confira-se:

TRIBUTÁRIO.	AGRAVO	REGIMENTAL	NO	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	
CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENCIÁRIA.	TERÇO	CONSTITUCIONAL	DE	FÉ-
RIAS.	NÃO	INCIDÊNCIA.	ENTENDIMENTO	DA	PRIMEIRA	SEÇÃO	DO	STJ.
1.	A	Primeira	Seção,	ao	apreciar	a	Petição	7.296/PE	(rel.	min.	Elia-
na Calmon), acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
para afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre o terço 
constitucional	de	férias.
2.	Entendimento	que	se	aplica	inclusive	aos	empregados	celetistas	
contratados	por	empresas	privadas.	(AgRg	no	EREsp	957.719/SC,	rel.	
min.	César	Asfor	Rocha,	DJ	de	16/11/2010).
3.	Agravo	Regimental	não	provido.	(AgRg	no	Ag	1.358.108/MG,	rel.	mi-
nistro	Benedito	Gonçalves,	Primeira	Turma,	julgado	em	08/02/2011,	
DJe	11/02/2011)

De fato, a definição da natureza jurídica do terço de férias ficou clara 
quando do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Agravo Regimental 
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no Agravo de Instrumento3.	Nesse	sentido,	extrai-se	trecho	relevante	do	voto	
da ministra Relatora Cármen Lúcia:

 Quanto à questão relativa à percepção do abono de férias e a incidên-
cia da contribuição previdenciária, a jurisprudência deste Tribunal 
é no sentido de que a garantia de recebimento de, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal no gozo de férias anuais (CB, 
artigo	7º,	XVII)	tem	por	finalidade	permitir	ao	trabalhador	‘reforço	
financeiro	neste	período	(férias)’	RE	345.458,	rel.	min.	Ellen	Gracie,	
Disponível	em:	<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.
jsp?docTP=AC&docID=261084,	acesso	em:	06-06-2012>;	o	que	sig-
nifica	dizer	que	sua	natureza	é	compensatória/indenizatória.

Torna-se claro, portanto, que a natureza jurídica do terço constitucio-
nal não é remuneratória, mas um “reforço financeiro”, a fim de que o traba-
lhador/servidor	possa	aproveitar	seu	período	de	descanso	com	sua	família.

Ocorre que se poderia argumentar que qualquer parcela que repre-
sente “reforço” segue a natureza daquilo que foi reforçado dentro da regra 
geral	de	que	o	acessório	segue	a	sorte	do	principal.	

Assim,	mostra-se	necessário	examinar	a	natureza	jurídica	das	férias.	
Sobre	o	assunto,	merece	lembrança	a	lição	de	MAXIMILIANO	(2002,	p.7),	
para	quem	“interpretar	é	explicar,	esclarecer;	dar	o	significado	de	vocábulo,	
atitude	ou	gesto;	reproduzir	por	outras	palavras	um	pensamento	exterio-
rizado;	mostrar	o	sentido	verdadeiro	de	uma	expressão;	extrair,	de	frase,	
sentença	ou	norma,	tudo	o	que	na	mesma	se	contém”.

Acerca dessa natureza jurídica, recolhe-se, inicialmente, o entendi-
mento	de	DELGADO	(2010,	p.	923):

A pesquisa sobre a natureza jurídica das férias permite o alcance de 
algumas	conclusões	hoje	já	bastante	sedimentadas	na	doutrina.	Em	pri-
meiro lugar, a percepção como já informado, de que as férias não têm 
caráter de prêmio, mas sim de direito trabalhista, a que corresponde 
uma	obrigação	empresarial.	Não	resultam	as	férias,	pois	de	conduta	
obreira, mas (ou menos) favorável ao empregador, são elas direito 
trabalhista	inerente	ao	contrato	de	emprego.

Seguindo essa orientação doutrinária, não restam dúvidas de que as 
férias decorrem do descanso que cada ser humano necessita para repor suas 

3	603.537-7/DF	 rel.	min.	Eros	Grau.	Disponível	 em:	<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/pagina-
dor.jsp?docTP=AC&docID=417860>.	Acesso	em:	06	jun.	2012
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energias	e	continuar	o	labor	diário	durante	sua	vida	laboral	útil.	O	seu	valor	
corresponde à mesma remuneração que percebe o beneficiário durante o 
período de trabalho,	evidenciando	a	natureza	remuneratória.

Todavia, não nos parece razoável o entendimento de que o terço 
constitucional	vincule-se	às	férias.	O	legislador	constituinte	poderia	muito	
bem	não	incluir	qualquer	parcela	adicional.	Aliás,	relembre-se	que	essa	au-
sência	ocorreu	até	a	promulgação	da	Constituição	de	1988.	O	mencionado	
terço de férias, assim, não é produto direto do serviço desempenhado, dentro 
da	relação	capital/trabalho,	que	caracteriza	a	ordem	econômica	vigente.

A parcela referente às férias serve apenas como base para a obtenção 
do “terço”, que poderia, em princípio, ter outra referência de cálculo, como, 
por	exemplo,	o	valor	do	salário-mínimo.	

O terço de férias constitucional visa, assim, a proporcionar ao empre-
gado/servidor	a	possibilidade	de	melhor	aproveitar	o	período	de	descanso	
com	sua	família,	evidenciando	a	natureza	de	liberalidade	da	concessão.	Isso	
porque a parcela não compensa ou indeniza perda alguma sofrida pelo be-
neficiário.	

É	que	o	sistema	capitalista	adotado	pela	Constituição	da	República	de	
1988	baseia-se	na	remuneração	como	um	produto	decorrente	do	trabalho	
realizado.	O	terço	de	férias	não	corresponde	a	essa	relação,	considerando-se	
que o valor é adicionado, uma única vez,	à	parcela	normal	de	remuneração.

Mesmo assim, a parcela não integra a remuneração do beneficiário 
no momento da aposentadoria, considerando-se que, após a aposentação, 
não há de se falar em obtenção de férias, razão pela qual, dentro do princípio 
da retributividade, não incide contribuição previdenciária sobre o terço de 
férias.

Dentro	desse	contexto,	mostra-se	recomendável	que	o	art.	4º,	§	1º,	
da	Lei	10.887,	de	18/06/2004,	e	o	art.	28,		§	9º,	da	Lei	8.212,	de	24/07/1991,	
sejam alterados a fim de ampliar as ressalvas ali existentes, contemplando 
expressamente a parcela referente ao terço de férias gozadas, a fim de dirimir 
as divergências que ainda persistem, harmonizando-se com o entendimento 
atual e coerente que se extrai das	Cortes	Superiores.
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Responsabilidade tributária do sócio da sociedade limitada: 
uma análise do tema à luz da súmula 435 do Superior 

Tribunal de Justiça

Bruno Teixeira de Castro1

1 Introdução

Em	13	de	maio	de	2010,	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	publicou	a	
súmula	435,	estabelecendo	que	“presume-se	dissolvida	irregularmente	a	
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação 
aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal 
para	o	sócio-gerente”.

Apesar	do	teor	da	referida	súmula	ter	fundamento	no	art.	135,	III,	do	
Código Tributário Nacional, uma vez que a dissolução de uma pessoa jurí-
dica sem a devida comunicação aos órgãos competentes (Junta Comercial, 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, entre outros) é enquadrada como 
infração a lei, nesta situação ocorre uma violação da boa-fé objetiva que rege 
todos os negócios jurídicos, inclusive os contratos sociais das sociedades 
limitadas, razão pela qual o presente trabalho busca demonstrar que, no 
caso das sociedades limitadas, a responsabilidade tributária dirigida aos 
sócios-gerentes, no caso de dissolução irregular da empresa nos termos 
da	súmula	435	do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	deve	alcançar,	na	verdade,	
todos	os	sócios	da	entidade.

2 Sociedades

Existem certos objetivos que, pela sua grandeza, são bastante difíceis, 
ou até mesmo impossíveis, para a sua realização por parte de um só ser hu-
mano.	Dessa	forma,	os	homens,	para	a	realização	de	fins	comuns,	unem	os	
seus esforços, isto é, agrupam-se, cooperando para a concretização de seus 
ideais.	Mas,	mesmo	agrupados,	a	efetivação	das	metas	visadas	continuaria	
árdua, caso a atividade conjunta só fosse permitida pela soma constante das 
ações	e	dos	esforços	individuais.	

1	Juiz	Federal	Substituto.	
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Assim, aparece a necessidade de personalizar o grupo, para que possa 
proceder	como	uma	unidade	na	consecução	de	seus	objetivos.	Essa	perso-
nificação consiste em atribuir personalidade ao grupo de indivíduos, para 
que	possa	exercer	suas	atividades	tal	como	se	fosse	uma	pessoa	natural.	
E essa individualização só se concretiza porque a ordem jurídica atribui 
personalidade ao grupo, concedendo-lhe capacidade jurídica para que atue 
em	seu	próprio	nome.	

O Direito não poderia ignorar essas unidades coletivas, criadas pela 
evolução	histórica	ou	pela	vontade	dos	seres	humanos.	E,	pelo	fato	de	a	lei	
reconhecer-lhes capacidade de ser titular de direitos e contrair obrigações, 
os entes formados pelo agrupamento humano adquirem personalidades 
distintas	dos	seus	componentes,	constituindo-se	pessoas	jurídicas.

Pessoas jurídicas são entidades que a lei concede personalidade, 
capacitando-as a serem sujeitos de direitos e obrigações, atuando na vida 
jurídica	com	personalidade	distinta	da	dos	indivíduos	que	a	compõem.	Uma	
vez criada, e personificada, a pessoa jurídica adquire autonomia, separando-
-se	das	pessoas	que	a	constituíram.

As pessoas jurídicas são classificadas, inicialmente, em pessoas ju-
rídicas de direito público, interno ou externo, e pessoas jurídicas de direito 
privado.	Essa	classificação	reside	no	regime	jurídico	a	que	se	submetem:	
as primeiras encontram-se no âmbito de disciplina das normas de Direito 
Público;	as	segundas	são	regidas	pelas	normas	de	Direito	Privado.	

As pessoas jurídicas de direito privado possuem três requisitos para 
a sua constituição: a vontade humana criadora, que não pode estar viciada e 
que	se	materializa	no	ato	de	constituição	da	pessoa	jurídica;	a	observância	
das condições legais, como a inscrição do ato constitutivo no respectivo 
registro;	e	a	liceidade	de	seus	objetivos.	Estas	se	classificam	quanto	a	sua	
estrutura	interna	em	fundações	e	em	corporações.		

As fundações constituem-se em um acervo, uma reunião de bens, uma 
universitas bonorum, que recebe personalidade para objetivos determinados 
estabelecidos pelo seu instituidor por escritura pública ou testamento, sendo 
que	esses	fins	só	podem	ser	religiosos,	morais,	culturais	ou	de	assistência.	

As corporações são reuniões de pessoas — universitas personarum 
— que se unem visando à realização de metas comuns estabelecidas pelos 
seus	sócios.	São	grupos	de	indivíduos	agindo	para	determinadas	finalidades.	
Seus	objetivos	são	voltados	para	o	bem	de	seus	membros.	As	corporações	
dividem-se	em	associações	e	em	sociedades.
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Associações são uniões de pessoas que se organizam para fins não 
lucrativos, enquanto as sociedades são reuniões de pessoas que têm objeti-
vos	econômicos	e	visam	ao	lucro,	que	deve	ser	distribuído	entre	os	sócios.

As sociedades se formam pela manifestação de vontade de duas ou 
mais pessoas, que se propõem unir os seus esforços para a realização de um 
fim comum, adquirindo personalidade própria, configurando-se, portanto, 
uma entidade que possui individualidade diversa, inconfundível e apartada 
da individualidade das pessoas naturais ou mesmo jurídicas, que dela façam 
parte.	Quanto	ao	seu	ato	de	formação,	existem	as	seguintes	teorias	que	bus-
cam	explicar	a	origem	das	sociedades:	a)	teoria	anticontratualista;	b)	teoria	
do	ato	corporativo;	c)	teoria	da	instituição;	e,	d)	teoria	contratualista.

A teoria anticontratualista, que teve como defensores Oertmann, 
Kuntze	e	Lehmann,	na	Alemanha;	e	Rocco	e	Messineo,	na	Itália,	sustenta	que	
a	sociedade	não	é	formada	por	um	contrato.	Ela	se	formaria	por	um	ato	cole-
tivo, no qual as várias vontades dos declarantes se unem, mas ficam distintas 
e	visíveis	no	âmago	interno	do	ato.	Não	haveria	a	junção	dos	objetivos	dos	
sócios.	Porém,	dentro	dessa	própria	teoria,	existe	uma	corrente	que	defende	
que a sociedade se forma por um ato complexo, no qual todas as vontades 
dos declarantes se fundem em uma só, perdendo sua individualidade, apa-
recendo	em	face	de	terceiros	uma	vontade	única,	resultando	na	sociedade.

 A teoria do ato corporativo apoia que as diferentes declarações dos 
sócios não têm existência nem valor jurídico autônomos, porque não pos-
suem inteireza, completude, não sobrevivendo sozinhas dentro do mundo 
jurídico.	Essas	declarações	são	elementos	de	um	ato	maior,	o	ato	corporativo	
que	as	unifica	em	uma	só	vontade,	aquela	que	é	inerente	à	sociedade.

A teoria da instituição, defendida por Hauriou e Saleilles, na França, 
abriga que as sociedades são organizações sociais destinadas a um serviço ou 
ofício	e	por	isso	são	personificadas.	A	sua	duração	não	estaria	subordinada	à	
vontade	subjetiva	de	pessoas	determinadas.	A	instituição	seria	uma	organi-
zação social, estável em relação à ordem geral das coisas, cuja permanência 
é assegurada por um equilíbrio de forças ou por uma separação de poderes 
e	que	constitui,	por	si	mesma,	um	estado	de	direito.

A teoria contratualista defende que a sociedade surge de um contrato 
plurilateral.	O	contrato	plurilateral,	defendido	por	Ascarelli,	é	aquele	com	
duas ou mais partes, cuja prestação de cada uma é dirigida à consecução de 
um	fim	comum.	Não	há	contraposição	de	partes,	e	sim	uma	conjugação	des-
tas	para	a	realização	de	um	objetivo	comum.	Tal	contrato,	segundo	Ascarelli 
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(1947,	p.	156), visa à disciplina de uma atividade ulterior em relação a um fim 
que	unifica	os	vários	interesses	das	diversas	partes.	Neste	tipo	de	contrato,	
a impossibilidade da execução da obrigação de uma parte, bem como algum 
vício que esta possua, atinge somente a sua adesão, permanecendo o contrato 
em relação às outras, se ainda houver pluralidade de sócios e seu objetivo 
continuar	viável.	No	contrato	plurilateral,	os	interesses	das	partes	não	são	
antagônicos,	e	sim	paralelos.	Cada	participante	não	contrai	obrigações	com	
uma parte contrária, e sim com todos os demais contratantes para a realiza-
ção	do	escopo	do	contrato.	Segundo	Martins	(1999,	p.	137), quem a outrem 
se associa com a finalidade de constituir uma sociedade não está imbuído 
de	um	interesse	contrário	ao	seu	sócio.	Têm,	ambos,	o	mesmo	interesse	na	
partilha	dos	lucros	líquidos	da	sociedade.	Não	estão,	assim,	as	partes	em	
oposição,	mas	ambas	se	caracterizam	por	terem	pontos	de	vista	idênticos.	

A sociedade para se constituir necessita de uma série de elementos 
que trarão a mesma validade jurídica, bem como a sua existência no mundo 
material.	Esses	elementos,	que	chegam	a	ser	imprescindíveis	para	a	consti-
tuição e concretização da sociedade, são: o contrato social, a pluralidade de 
sócios, a affectio societatis, o capital social e a distribuição dos lucros entre 
os	sócios.

O contrato social é negócio jurídico plurilateral em que os sócios 
assumem perante todos os outros obrigações relacionadas à exploração 
conjunta	de	atividade	econômica.	É	“a	convenção	em	si	ou	o	acordo	havido	
entre as várias pessoas, mediante a estipulação de cláusulas ajustadas para 
a constituição de uma sociedade” (DE	PLÁCIDO	E	SILVA,	1999,	p.166).	E,	por	
ser	um	negócio	jurídico,	deve	atender	as	disposições	do	art.	104	do	Código	
Civil brasileiro, isto é, para sua validade, ele deve ser celebrado por agente 
capaz;	ter	objeto	lícito,	possível,	determinado	ou	determinável;	e	observar	
a	forma	prescrita	ou	não	defesa	em	lei.

A pluralidade dos sócios é conditio sine qua non para a existência da 
sociedade, pois esta surge de uma união de vontades e esforços na consecução 
de	um	fim	comum.	E	sendo	plurilateral	o	seu	contrato,	é	imprescindível	que	a	
sociedade seja formada por duas ou mais pessoas, que poderão ser naturais 
ou	jurídicas.	

Na constituição da sociedade, existe a affectio societatis, a vontade 
determinada de todos os sócios de cooperar ativamente na realização de uma 
obra	comum.	Affectio societatis trata-se de uma antiga expressão do Direito 
Romano,	usada	por	Ulpiano,	para	a	intenção	de	se	associar	em	sociedade.	
O ânimo societário é requisito fático, de índole subjetiva da existência da 
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sociedade.	Ela	é	a	disposição	dos	sócios	em	manter	o	investimento	comum,	
a vontade de manter a sociedade uns com os outros, com a intenção de 
obter lucros, mas com o encargo de suportar as possíveis perdas que pode-
rão	ocorrer.	Essa	vontade	é	um	elemento	necessário	para	a	constituição	de	
uma sociedade, pois se faltar essa afinidade entre os sócios, descaracteriza 
a natureza constitutiva desta pessoa jurídica, sendo bastante difícil que o 
agrupamento	torne-se	coeso	a	ponto	de	surgir	uma	sociedade.

A sociedade, para dar início à sua atividade econômica, necessita 
de	recursos.	Cabe	aos	sócios	prover	tais	recursos,	transferindo	do	seu	pa-
trimônio	dinheiro,	crédito	ou	bens	para	a	pessoa	jurídica.	Essa	soma	das	
contribuições	dos	sócios	é	que	vai	formar	o	capital	social.	Esse	é	o	capital	
inicial da sociedade, com o qual se tornará viável o início da sua vida econô-
mica, sendo este intangível, pois é a garantia mínima da sociedade para com 
as	suas	relações	com	terceiros.	O	capital	social,	de	acordo	com	os	ditames	
da lição de Ascarelli (1947,	p.153), constitui, para os credores atuais da 
sociedade, uma margem de solvabilidade dela, representando o que sobra 
do	ativo,	depois	de	deduzido	o	passivo;	para	os	terceiros,	que	podem	vir	a	
ser	os	seus	credores,	o	índice	da	solvibilidade	social;	e,	para	aqueles	que	
venham comprar cotas ou ações, o valor mínimo da diferença entre ativo e 
passivo.	Após	o	começo	das	atividades	sociais,	o	capital	permanece	nominal,	
expresso na soma declarada no contrato, ao passo que o patrimônio social é 
continuamente variável, em função do diverso valor dos bens sociais e dos 
diversos resultados da gestão da pessoa jurídica, tendendo a crescer, caso 
a	sociedade	seja	próspera,	ou	a	diminuir,	se	esta	tiver	insucesso.	O	capital	
social	pode	ser	classificado	em	subscrito	e	em	integralizado.	O	capital	social	
subscrito é a mensuração, a medida do montante de recursos, registrados 
no	contrato	e	prometidos	pelos	sócios	para	a	formação	da	sociedade;	já	o	
capital social integralizado corresponde aos recursos já transferidos para 
o	patrimônio	social.

Por constituir-se da junção de esforços de determinadas pessoas, 
que se unem para a prática de uma atividade econômica, é imprescindível 
que	os	lucros	gerados	pela	sociedade	sejam	divididos	entre	os	seus	sócios.	
Tendo em vista a coligação de forças na produção de um resultado, a própria 
lei impõe a participação de todos os sócios nos lucros que a atividade social 
possa	vir	a	gerar.	Sendo	então	um	direito	dos	sócios,	é	inválida	a	sociedade	
leonina, isto é, aquela que atribui a um só sócio a totalidade dos lucros e das 
perdas.	Porém,	a	distribuição	dos	lucros	pode	não	ser	pactuada	de	modo	
absolutamente	igualitário.	Ela	atenderá	a	medida	da	participação	de	cada	
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sócio	na	pessoa	jurídica.	Conforme	o	tipo	societário	adotado	pela	sociedade,	
poderá haver uma repartição desproporcionada dos resultados sociais, po-
dendo	existir	classes	de	sócios	com	maior	ou	menor	participação	nos	lucros.

2.1 Classificação das Sociedades

As sociedades podem ser classificadas quanto à sua estrutura eco-
nômica	em	sociedade	de	pessoas	e	sociedade	de	capital.	Sociedade	de	pes-
soas é aquela constituída em função da qualidade pessoal dos seus sócios, 
subordinando-se	às	condições	jurídicas	daqueles.	Esse	tipo	de	sociedade	tem	
no relacionamento entre os seus sócios a sua razão de existir, está assentada 
na	homogeneidade	subjetiva.	A	vinculação	destes	é	baseada	intuitu personae, 
ou	seja,	na	confiança	que	cada	um	dos	sócios	deposita	nos	demais.	A	realiza-
ção do objeto social depende fundamentalmente dos atributos individuais 
dos	sócios.	A	pessoa	do	sócio	é	mais	importante	que	a	contribuição	material	
que este dá à sociedade, pois tem papel preponderante tanto na constituição 
como	durante	a	vida	da	pessoa	jurídica.	É	nessa	espécie	de	sociedade	que	se	
percebe a influência do ânimo de se associar, o affectio societatis.	Sociedade	
de capital é aquela que não existe o personalismo entre os sócios, isto é, a 
cada um dos sócios é irrelevante a pessoa dos demais, sendo constituída em 
atenção	ao	capital	social.	Ela	é	estruturada	em	função	da	junção	objetiva	de	
capitais	e	tem	o	interesse	patrimonial	como	característica	distintiva.	O	que	
é relevante para esse tipo de sociedade é a aglutinação de capitais para um 
determinado	empreendimento.	Existindo	o	capital	social,	essas	sociedades	
podem funcionar mesmo sem a colaboração individual dos sócios, que são 
meros	investidores.	Elas	independem	de	quem	seja	titular	das	parcelas	que	
constituem o capital social, podendo haver mudança de proprietários e a 
pessoa jurídica continuar inalterada porque não está condicionada ao es-
tado	dos	sócios.	Porém,	essa	distinção	entre	esses	dois	tipos	de	sociedades,	
quando se leva em importância a confiança e o interesse patrimonial, tem 
sido discutida na doutrina, em que a confiança e o interesse patrimonial, 
em verdade, existem em qualquer espécie de sociedade, porquanto, a rigor, 
ninguém ingressa em qualquer sociedade desde que não mantenha certa 
confiança nas pessoas que a ela possam pertencer, nem pessoa alguma dei-
xa de ter interesse patrimonial, quando adere à constituição de qualquer 
sociedade.	(DE	PLÁCIDO	E	SILVA,	1999,	p.172)

Quanto à responsabilidade assumida pelos sócios em relação às obri-
gações	sociais,	as	sociedades	podem	ser	limitadas,	ilimitadas	e	mistas.	Po-
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rém, antes de defini-las, cabe salientar que todos os sócios têm a obrigação 
principal de responder pela sua importância prometida para a formação do 
capital social, sendo a responsabilidade aqui classificada, a responsabilidade 
subsidiária, isto é, a responsabilidade perante terceiros, pelos compromissos 
sociais, caso o patrimônio da sociedade seja insuficiente para a satisfação 
dos	seus	compromissos.	Portanto,	essa	responsabilidade	subsidiária	nada	
mais indica do que a natural existência de uma pessoa jurídica e de um pa-
trimônio	separado.	As	sociedades	limitadas	são	aquelas	que	o	contrato	social	
restringe a responsabilidade dos sócios ao valor de suas contribuições ou a 
soma	do	capital	social.	Os	sócios	somente	respondem	em	parte	ou	pela	força	
do	capital	subscrito,	pelo	pagamento	das	obrigações	sociais.	Ao	contrário	
das sociedades limitadas, existem as sociedades ilimitadas, que são aquelas 
nas quais todos os sócios assumem a responsabilidade solidária e ilimitada 
relativamente	às	obrigações	sociais.	E	existem	as	sociedades	mistas,	que	são	
as que o contrato social conjuga a responsabilidade ilimitada e solidária de 
alguns	com	a	responsabilidade	limitada	de	outros	sócios.

Quanto à natureza da atividade econômica desenvolvida pela 
sociedade,	elas	se	classificam	em	empresárias	e	em	simples.	Sociedade	
empresária é aquela que exerce atividade própria de empresa, isto é, de-
senvolve profissionalmente a produção ou circulação de bens e serviços 
no	interesse	da	geração	de	lucro.	Nela	os	sócios	são	empreendedores,	
pessoas que além de investir capital são responsáveis pela concepção e 
condução do negócio, ou investidores, aqueles que contribuem apenas com 
capital	para	o	desenvolvimento	da	empresa.	Esse	tipo	de	sociedade	deve	
ser constituída como sociedade em nome coletivo, em comandita simples, 
limitada, anônima e em comandita por ações, sendo que o registro do seu 
ato constitutivo se fará na junta comercial da respectiva unidade federativa 
em	que	se	encontra	(art.	32,	II,	a,	Lei	8.934/1994).	Não	se	deve	confundir	
empresa	com	sociedade	empresária.	Sociedade	empresária	é	o	sujeito	de	
direito, a pessoa jurídica, registrada na junta comercial, capaz de direitos e 
obrigações.	Empresa,	por	sua	vez,	é	o	objeto	da	sociedade,	a	sua	atividade.	
Desse	modo,	a	sociedade	empresária	exerce	a	empresa.	Essa	distinção	fica	
clara na lição do professor Rubens Requião, quando lembra a existência 
tanto da empresa individual, que é exercida pela pessoa natural, como a 
existência de sociedade empresária sem empresa, que é o caso de estar 
registrada	na	junta	comercial,	porém	ficar	sem	realizar	atividade	alguma.	
Percebe-se	que	enquanto	a	sociedade	estiver	inativa,	a	empresa	não	surge. 
(REQUIÃO,	1995,	p.	58).
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A sociedade simples, por exclusão, é aquela que não exerce ativi-
dade empresária, isto é, atividade econômica organizada para a produção 
ou	a	circulação	de	bens	ou	de	serviços.	A	própria	legislação	civil	expõe	que	
a profissão intelectual realizada pelos profissionais liberais reunidos em 
sociedade, como os escritórios de advocacia, os consultórios médicos e os 
odontológicos, ainda que haja a participação de auxiliares e colaborado-
res,	não	se	considera	atividade	empresária.	A	sociedade	simples	pode	se	
constituir de acordo com qualquer tipo de sociedade empresária, e se não 
o	fizer,	subordinará	às	normas	que	lhe	são	próprias.	E	o	seu	registro	do	seu	
ato	constitutivo	é	feito	no	Registro	Civil	de	Pessoas	Jurídicas	(art.	114,	I,	Lei	
6.015/1973).	

Mas podem existir sociedades que realizam atividades simples e 
empresárias, constituindo-se no que a doutrina costuma denominar de so-
ciedades	de	objeto	misto.	E	aí	surge	a	dúvida	de	qual	regime	jurídico	essas	
sociedades	deverão	se	submeter.	A	orientação	mais	segura	para	fazer	essa	
distinção é analisar qual é a atividade principal da pessoa jurídica, fixando sua 
qualidade	nesse	alicerce.	Assim,	se	a	atividade	preponderante	da	sociedade	
for	a	empresa,	essa	será	empresária.	Caso	contrário,	será	simples.	

2.2 Da aplicação do princípio da boa-fé objetiva nos contratos sociais

De	acordo	com	o	art.	422	do	Código	Civil,	os	contratantes	são	obri-
gados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os 
princípios	de	probidade	e	boa-fé.

No direito, a boa-fé é concebida de dois modos: a boa-fé subjetiva 
e	a	boa-fé	objetiva.	Segundo	Reale	(2003),	a	boa-fé	subjetiva	corresponde	
a uma atitude psicológica, isto é, a uma decisão da vontade, denotando o 
convencimento	individual	da	parte	de	agir	em	conformidade	com	o	direito.	
Já a boa-fé objetiva apresenta-se como uma exigência de lealdade, modelo 
objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever que cada 
pessoa ajuste a própria conduta a esse arquétipo, atuando como atuaria uma 
pessoa	honesta,	proba	e	leal.	Tal	conduta	impõe	diretrizes	ao	agir	no	tráfico	
negocial, devendo-se ter em conta a consideração para com os interesses do 
outro,	visto	como	membro	do	conjunto	social	que	é	juridicamente	tutelado.	
Assim, pode-se afirmar que a boa-fé objetiva se qualifica como normativa 
de comportamento leal, devendo ser entendida como sinônimo de “hones-
tidade	pública”.
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Como	a	sociedade	tem	sua	origem	baseada	em	um	contrato	social	(art.	
981,	código	civil),	os	sócios	têm	o	dever	de	observar	os	ditames	da	boa-fé	
objetiva, uma vez que, ao negócio jurídico que firmaram quando constituíram 
a	entidade,	é	aplicada	a	regra	presente	no	art.	422	do	Código	Civil.

3 Responsabilidade tributária

Com a ocorrência do fato gerador, nasce a obrigação tributária por 
força	de	lei.	Essa	consiste	num	dever	que	deve	ser	cumprido	pelo	sujeito	
passivo.	Segundo	Amaro	(2010,	p.	324), a identificação do sujeito passivo 
da obrigação tributária verifica-se por meio da descoberta de quem é a 
pessoa que, à vista da lei, tem o dever legal de efetuar o adimplemento 
da	obrigação.	Qualquer	que	seja	o	liame	em	razão	do	qual	tenha	sido	
posta no polo passivo da obrigação, ela recebe a designação genérica de 
sujeito	passivo.

 Na obrigação tributária, o sujeito passivo é um gênero que possui 
duas	espécies:	contribuinte	ou	responsável.

Contribuinte é o sujeito passivo da relação jurídica tributária que 
dá	ensejo	à	ocorrência	do	fato	gerador	da	exação.	Com	a	subsunção	do	
fato à hipótese normativa tributária, surge o dever de o contribuinte pa-
gar	o	tributo.	Responsável	é	o	sujeito	passivo	da	obrigação	tributária	que,	
embora não tenha praticado qualquer ato que enseje na ocorrência do 
fato gerador do tributo, existe uma imposição legal que este arque com o 
pagamento	da	exação.	

De acordo com Machado, (2009,	p.150) a palavra responsabilidade 
liga-se à ideia de ter alguém de responder pelo descumprimento de um 
dever	jurídico.	Segundo	esse	autor,	no	direito	tributário,	o	termo	respon-
sabilidade	possui	um	sentido	amplo	e	um	sentido	estrito.

Em sentido amplo, ela é a submissão de determinada pessoa ao direi-
to	do	fisco	de	exigir	a	prestação	da	obrigação	tributária.	Em	sentido	estrito,	é	
a submissão, em virtude de disposição legal expressa de determinada pessoa 
que não é contribuinte, mas está vinculada ao fato gerador da obrigação 
tributária,	ao	direito	de	o	fisco	exigir	a	prestação	respectiva.

Assim, conforme foi dito, responsável é o sujeito passivo da relação 
obrigacional tributária que, sem ter relação pessoal e direta com o fato ge-
rador do tributo, tem seu vínculo com a obrigação decorrente de disposição 
expressa	da	lei.
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4 A responsabilização do sócio-quotista no caso de dissolução ir-
regular de sociedade limitada na forma da súmula 435 do Supe-
rior Tribunal de Justiça

Segundo Machado	(2009,	p.	159), a responsabilidade dos sócios es-
taria restrita apenas àqueles que exercem a direção, gerência ou represen-
tação da sociedade e quando o débito tributário ocorra em virtude de ato 
praticado com excesso de poderes ou infração aos dispositivos legais que 
regem a pessoa jurídica (legislação e atos constitutivos):

Destaque-se desde logo que a simples condição de sócio não implica 
responsabilidade	tributária.	O	que	gera	a	responsabilidade,	nos	ter-
mos	do	art.	135,	III,	do	CTN,	é	a	condição	de	administrador	de	bens	
alheios.	Por	isto	a	lei	fala	em	diretores,	gerentes	ou	representantes.	
Não	em	sócios.	Assim,	se	o	sócio	não	é	diretor,	nem	gerente,	isto	é,	se	
não pratica atos de administração da sociedade, responsabilidade não 
tem	pelos	débitos	tributários	desta.
Também	não	basta	ser	diretor,	ou	gerente,	ou	representante.	É	pre-
ciso que o débito tributário em questão resulte de ato praticado com 
excesso	de	poderes	ou	infração	de	lei,	contrato	social	ou	estatutos.	[...]
As leis societárias, mesmo quando limitam a responsabilidade dos 
sócios, atribuem aos administradores responsabilidade pelos atos 
praticados	com	violação	da	lei,	do	contrato	ou	estatuto.	E	o	próprio	
art.	135,	III,	do	Código	Tributário	Nacional	estabelece	que	os	diretores,	
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado 
respondem pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações 
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração	de	lei,	contrato	social	ou	estatutos.

Leandro Paulsen (2010,	p.	979) também comunga desse entendi-
mento, conforme se observa a seguir:

Conforme se vê das notas específicas adiante, entende-se que a res-
ponsabilização exige que as pessoas indicadas tenham praticado di-
retamente ou tolerado a prática de ato abusivo e ilegal quando em 
posição	de	influir	para	a	sua	não	ocorrência.	A	mera	condição	de	sócio	
é	insuficiente,	pois	a	condução	da	sociedade	é	que	é	relevante.

Neste	ponto,	discordamos	dos	ilustres	tributaristas.	Nos	casos	de	
dissolução irregular de uma sociedade limitada, que, em regra, é constituída 
como sociedade de pessoas, rompe-se com a boa-fé objetiva, que deve reger 
todos os negócios jurídicos, razão pela qual todos os sócios dessa entidade 
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societária têm o dever de colaborar com a observância e o cumprimento da 
legislação, sob pena de responder pelos ônus decorrentes de seu descum-
primento.	

É	certo	que	o	ônus	do	tributo	não	pode	ser	deslocado	arbitrariamente	
para qualquer pessoa, ainda que esteja vinculada ao fato gerador, se essa 
pessoa não puder agir no sentido de evitar esse encargo nem tiver como di-
ligenciar	no	sentido	de	que	o	tributo	seja	recolhido.	(AMARO,	2010,	p.	338) 
Contudo, a interrupção das atividades de uma sociedade limitada, bem como 
seu desaparecimento do domicilio comunicado às autoridades tributárias é 
um fato da realidade perceptível aos olhos do sócio-quotista, que, diante das 
regras da boa-fé objetiva, tem o dever de cobrar dos gestores da entidade a 
regularização	da	situação	em	que	a	instituição	se	encontra.

Assim, no caso de dissolução irregular conforme estatuído pela 
súmula	435	do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	defende-se	o	posicionamento	de	
que a responsabilidade tributária alcança todos os sócios, seja ele investido 
na	função	de	administrador	ou	não.

5 Conclusão

A dissolução irregular de uma sociedade limitada devido à ausência 
da atividade empresarial fora dos endereços informados aos órgãos compe-
tentes é um fato objetivo, perceptível a todos os sócios, que devem contribuir 
com	o	Estado	para	o	devido	cumprimento	de	suas	obrigações	tributárias.

No momento em que um sócio, sabendo desse fato, permanece inerte, 
ele aquiesce com a infração, razão pela qual deve ser responsabilizado pelos 
tributos	que	não	foram	pagos	pela	pessoa	jurídica	encerrada	irregularmente.

Tendo em vista que todos os sócios são partes de um contrato que re-
sulta na criação de uma sociedade limitada, a todos eles, independentemente 
do poder de ingerência na condução dos objetivos sociais da pessoa jurídica, 
é	imposto	o	dever	de	observar	as	regras	que	tratam	da	boa-fé	objetiva.

A boa-fé objetiva implica a adoção de um comportamento leal, 
pautado	na	probidade	e	na	retidão.	Assim,	como	a	permanência	da	sociedade	
no seu endereço é um dado concreto da realidade e que pode ser constatado 
por todos os sócios, quando esta extingue suas atividades de forma irregular, 
há uma quebra dessa lealdade com a Fazenda Pública, o que possibilita a 
responsabilização tributária não só dos gestores da pessoa jurídica, mas de 
todos	que	firmaram	um	contrato	se	obrigando	a	constituí-la.	Assim,	como	
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houve uma inobservância do princípio da lealdade e da boa-fé objetiva por 
parte de todos os participantes da sociedade frente ao Estado, defende-se que 
a dissolução irregular da sociedade limitada, quando feita na forma da súmula 
435	do	Superior	Tribunal	de	Justiça,	possibilita	que	o	redirecionamento	da	
execução fiscal seja dirigido a todos os sócios da sociedade desta, sejam 
administradores	ou	não.
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Imposto de Renda sobre Lucro Inflacionário

Cristiane Pederzolli Rentzsch1 

1 Introdução

A discussão acerca do imposto de renda incidente sobre o lucro in-
flacionário foi de enorme relevância no período em que a inflação reinou no 
Brasil, ou seja, quando se verificou constantemente uma significativa perda 
do	poder	aquisitivo	da	moeda.

A polêmica pode voltar à tona com o eventual e indesejado  retorno 
da	inflação	ao	cenário	econômico	brasileiro.	

Contudo, em tempos de inflação baixa, a discussão pode chegar ao 
conhecimento do Poder Judiciário quando se trata de casos pretéritos, especi-
ficamente de análise de ocorrência de prescrição ou decadência no caso con-
creto,	como	ocorreu	no	julgamento	do	Processo	37639-23.2010.4.01.3400,	
distribuído	em	02/08/2010	e	julgado	na	17ª	Vara	da	Seção	Judiciária	do	
Distrito	Federal	em	22/08/2011.

2 Conceito de lucro inflacionário

De	acordo	com	o	art.	21,	§	1o,	da	Lei	7.799/1989,	considera-se	lucro	
inflacionário, em cada período de apuração, o saldo credor da conta de cor-
reção monetária diminuído da diferença positiva entre a soma das despesas 
financeiras com as variações monetárias passivas e a soma das receitas fi-
nanceiras	com	as	variações	monetárias	ativas,	computadas	no	lucro	líquido.

Assim, se o valor da soma das receitas financeiras com as variações 
monetárias ativas for igual ou superior à soma das despesas financeiras com 
as variações monetárias passivas, o lucro inflacionário do período será igual 
ao	saldo	credor	da	conta	de	correção	monetária.

Mitsuo Narahashi, no artigo Lucro Inflacionário (in Informativo Dinâ-
mico	IOB,	edição	47),	simplifica	o	conceito	legal,	definindo	lucro	inflacionário	

1		Juíza	Federal.
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como uma expressão criada pela legislação do Imposto sobre a Renda para 
denominar a parcela do saldo credor da correção monetária do balanço cuja 
tributação	pode	ser	diferida.

O chamado lucro inflacionário pode ser diferido no tempo pelo con-
tribuinte.

Dessa	forma,	segundo	o	art.	22	da	mesma	lei,	é	considerada	realizada	
em cada período-base parte do lucro inflacionário acumulado proporcional 
ao valor, realizado no mesmo período, dos bens e direitos do ativo sujeitos 
à	correção	monetária.

3 Decadência do direito de lançar o imposto de renda

Alguns contribuintes construíram a tese de que o prazo para a Fa-
zenda Pública lançar o imposto de renda sobre o lucro inflacionário con-
taria da data da sua ocorrência, sem considerar a data de sua realização, e 
fundamentaram	essa	tese	na	alegação	de	inconstitucionalidade	do	art.	3º	
da	Lei	8.200/1991.

Contudo, como a legislação tributária faculta ao contribuinte o dife-
rimento do lucro inflacionário enquanto não realizado, durante o período 
em que o contribuinte puder diferir a tributação, a União estará impedida 
de	constituir	o	crédito	tributário.	

Assim, se é defeso à União lançar o tributo com base no lucro infla-
cionário antes da sua realização, o termo inicial para a contagem do prazo 
decadencial vincula-se à sua realização, independentemente do período-base 
em	que	o	lucro	inflacionário	tenha	sido	originado.	

Dessa forma, à medida que o lucro inflacionário for sendo realizado e 
não oferecido à tributação por parte do contribuinte, a autoridade tributária 
poderá exercer o direito de constituir o crédito tributário, sendo, a partir de 
então,	iniciada	a	contagem	do	prazo	decadencial.

Não existe nenhum embasamento para a alegação de alguns con-
tribuintes de que a contagem do prazo decadencial deveria ser iniciada no 
período-base	em	que	o	lucro	inflacionário	tivesse	sido	originado.

Na verdade, a realização do lucro deve ser feita nos períodos poste-
riores, a um percentual mínimo, e, de outro lado, o Fisco não tem como exigir 
o	recolhimento	do	tributo	antes	da	realização	do	valor	diferido.
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Nesse	sentido	é	a	Súmula	10	do	Primeiro	Conselho	de	Contribuintes,	
verbis:

10	–	DECADÊNCIA	–	LUCRO	INFLACIONÁRIO
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao 
lucro inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua 
efetiva realização ou do período em que, em face da legislação, deveria 
ter sido	realizado,	ainda	que	em	percentuais	mínimos.

Quanto	à	contagem	do	prazo	decadencial,	o	art.	173,	I,	do	CTN	dispõe	
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se 
após	5	(cinco)	anos	contados	do	primeiro	dia	do	exercício	seguinte	àquele	
em	que	o	lançamento	poderia	ter	sido	efetuado.

Diante dessa sistemática, o direito de a Fazenda Pública constituir o 
crédito tributário do imposto de renda sobre o lucro inflacionário decai em 
cinco	anos	a	contar	da	ocorrência	do	fato	gerador,	qual	seja,	a	realização	dele.

Ademais, o fundamento apresentado por alguns contribuintes de 
inconstitucionalidade	do	art.	3º	da	Lei	8.200/1991,	dispositivo	este	que	
alterou a metodologia da correção monetária, substituindo o IPC pelo BTNF, 
no	exercício	de	1990,	não	tem	nenhuma	prevalência.	Inclusive,	a	constitu-
cionalidade do referido dispositivo legal já foi reconhecida pelo próprio 
Supremo Tribunal Federal, nos termos da seguinte ementa:

CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	IMPOSTO	DE	RENDA.	DEMONSTRA-
ÇÕES	FINANCEIRAS.	CORREÇÃO	MONETÁRIA.	LEI	8.200/1991	(ART.	
3º,	I,	COM	A	REDAÇÃO	DADA	PELA	LEI	8.682/1993).	CONSTITUCIO-
NALIDADE.	A	Lei	8.200/1991,	(1)	em	nenhum	momento,	modificou	a	
disciplina da base de cálculo do imposto de renda referente ao balanço 
de	1990;	(2)	nem	determinou	a	aplicação,	ao	período-base	de	1990,	
da	variação	do	IPC;	(3)	tão	somente	reconheceu	os	efeitos	econômicos	
decorrentes	da	metodologia	de	cálculo	da	correção	monetária.	O	art.	3º,	
I,	(L.	8.200/91),	prevendo	hipótese	nova	de	dedução	na	determinação	
do lucro real, constituiu-se como favor fiscal ditado por opção política 
legislativa.	Inocorrência,	no	caso,	de	empréstimo	compulsório.	Recurso	
conhecido	e	provido.
(STF,	RE	201.465,	relator		min.	MARCO	AURÉLIO,	Relator(a)	p/	Acór-
dão		min.	NELSON	JOBIM,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	02/05/2002,	DJ 
17/10/2003	PP-00014	EMENT	VOL-02128-02	PP-00311)	
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A ementa ora transcrita refuta também eventual alegação dos con-
tribuintes	no	sentido	de	que	a	Lei	8.200/1991	não	poderia	retroagir	para	
permitir	a	correção	adicional	relativa	ao	IPC/BTNF	no	ano	de	1990,	quando	
dispõe que a referida lei, em nenhum momento, modificou a disciplina da 
base	de	cálculo	do	imposto	de	renda	referente	ao	balanço	de	1990,	mas	tão	
somente reconheceu os efeitos econômicos decorrentes da metodologia de 
cálculo	da	correção	monetária.

4 Conclusão

É	a	torcida	geral	—	não	apenas	da	comunidade	jurídica,	mas	sim	da	
sociedade como um todo — que a discussão acerca do imposto de renda in-
cidente sobre o lucro inflacionário não volte a ter relevância, permanecendo 
a	inflação	controlada,	sem	trazer	incômodos	à	vida	de	todos.

Espera-se que neste tema a única discussão a ser examinada pelo 
Poder Judiciário permaneça sendo a questão relativa à decadência do direito 
de	a	Fazenda	Pública	lançar	lucros	inflacionários	realizados	há	anos.

Com relação a estes, se é defeso à União lançar o tributo com base no 
lucro inflacionário antes da sua realização, o termo inicial para a contagem 
do prazo decadencial vincula-se a esta, independentemente do período-base 
em que o lucro inflacionário tenha sido originado, no caso de opção pelo 
contribuinte	do	seu	diferimento.	

Assim, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário 
do imposto de renda sobre o lucro inflacionário decai em cinco anos a contar 
da	realização	dele.
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O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-
gerente e a prescrição intercorrente

Daniel Carneiro Machado1

1 Introdução

A execução fiscal é regida por lei especial e tem por objetivo dar à 
Fazenda Pública um procedimento célere para cobrança da dívida ativa, 
isto	é,	do	seu	crédito	tributário	ou	não	tributário.	A	lei	em	referência	é	a	Lei	
6.830/1980.

Após o ajuizamento da execução fiscal, não é incomum a constatação 
da total inaptidão da pessoa jurídica (do contribuinte) para o pagamento da 
dívida, surgindo grande controvérsia em relação à interpretação das hipó-
teses legais de responsabilização tributária do sócio-gerente da sociedade 
pelos débitos devidos pela empresa e a possibilidade de redirecionamento 
do	processo	para	constrição	do	patrimônio	pessoal	do	dirigente.

O presente artigo abordará o tema, trazendo o posicionamento da 
doutrina e da jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça – STJ, 
destacando, ainda, a aplicabilidade da prescrição intercorrente à execução 
fiscal	e	seus	efeitos	em	relação	ao	sócio,	responsável	tributário.

2. A responsabilidade tributária do sócio-gerente – art. 135, III, do 
Código Tributário Nacional

É	cediço	que	o	sujeito	passivo	da	obrigação	tributária	pode	ser	o	con-
tribuinte, quando tiver relação pessoal e direta com o fato gerador, ou um 
responsável que integre por força da lei a relação jurídico-tributária como 
devedor	pessoal	de	um	tributo,	sem	possuir	relação	direta	com	o	fato	gerador.

Nesse contexto, não obstante a sociedade empresária possuir per-
sonalidade jurídica distinta da de seus sócios, podem eles vir a ser respon-
sabilizados solidária e pessoalmente pelos débitos tributários gerados pela 
sociedade	que	integram.

1  Juiz Federal Substituto
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No direito tributário, o fundamento legal da responsabilização pessoal 
e	solidária	dos	sócios	encontra-se	estampado	nos	artigos	134,	VII,	e	135,	III,	
do Código Tributário Nacional – CTN, que dispõem, verbis:

Art.	134.	Nos	casos	de	impossibilidade	de	exigência	do	cumprimento	
da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente 
com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem 
responsáveis:
VII	–	os	sócios,	no	caso	de	liquidação	de	sociedade	de	pessoas.
Parágrafo	único.	O	disposto	neste	artigo	só	se	aplica,	em	matéria	de	
penalidades,	às	de	caráter	moratório.
Art.	135.	São	pessoalmente	responsáveis	pelos	créditos	corresponden-
tes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso 
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito	privado.

Trata-se	da	chamada	responsabilidade	tributária	por	transferência.	
Os	artigos	134	e	135	do	Código	Tributário	Nacional	preveem	determinadas	
situações em que terceiras pessoas se responsabilizam solidária e pesso-
almente pelo inadimplemento da obrigação tributária por parte do contri-
buinte	em	decorrência	de	fatos	constatados.

A responsabilidade tributária de terceiros, tratada especificamente 
pelo	art.	135,	III,	do	CTN,	o	qual	interessa	diretamente	ao	presente	estudo,	
não desconsidera a pessoa jurídica devedora, apenas imputa aos terceiros 
indicados pelo legislador — e que no caso estão vinculados à pessoa jurídica 
— a obrigação pessoal pelo pagamento dos débitos decorrentes “de obriga-
ções tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou 
infração	de	lei,	contrato	social	ou	estatutos”.

O referido dispositivo do CTN estabelece verdadeira imputação legal 
de responsabilidade solidária a terceiros, em substituição ao devedor prin-
cipal.	Na	referida	norma,	o	legislador	aderiu	à	denominada	teoria	ultra vires.

Importante	ressaltar	que,	segundo	a	melhor	doutrina	Sabbag,	(2008,	
p.	242),	o	descumprimento	da	obrigação	principal,	sem	dolo	ou	fraude,	ape-
nas representa mora da empresa, e não “infração legal” deflagradora da 
responsabilidade	pessoal.	É	imprescindível	a	atuação	dolosa	do	gerente	ou	
diretor,	devendo	ser	cabalmente	comprovada.	O	não	pagamento	do	tributo,	
isoladamente analisado, é “mera presunção” de infração à lei pelo gestor da 
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pessoa	jurídica.	Ademais,	a	infração	a	que	se	refere	o	art.	135	é	subjetiva	(e	
não	objetiva),	isto	é,	dolosa,	e	é	sabido	que	o	dolo	não	se	presume.

Nas	palavras	do	Prof.	Humberto	Theodoro	Júnior	(2011,	p.	65)
As	hipóteses	de	responsabilidade	tributária	definidas	no	art.	135	do	Có-
digo Tributário Nacional, pelas próprias palavras da lei, não se fundam 
no mero inadimplemento da sociedade contribuinte, mas na conduta 
dolosa especificamente apontada pelo próprio legislador, que vem a 
ser a ocorrência de um fato gerador de tributo praticado com excesso 
de poder, infração da lei ou violação do contrato social, por parte do 
gestor	da	pessoa	jurídica.

No mesmo sentido, consolidou-se o entendimento jurisprudencial no 
enunciado	“430	da	Súmula	do	STJ”,	segundo	o	qual	“o	inadimplemento	da	
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade 
solidária	do	sócio-gerente”.

Hipótese diversa ocorre no caso de extinção irregular da sociedade, 
que fecha as portas sem formalizar as baixas regulares perante os órgãos 
públicos e sem patrimônio suficiente para honrar seus compromissos fi-
nanceiros.

Com efeito, constitui infração da lei e do contrato social, com a con-
sequente responsabilidade do sócio-gerente, administrador, o desapareci-
mento da sociedade sem sua prévia dissolução legal e sem o pagamento das 
dívidas tributárias2.

A referida interpretação é atualmente corroborada pelo enunciado 
“435	da	Súmula	do	STJ”,	no	sentido	de	que	“presume-se	dissolvida	irregu-
larmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem 
comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da 
execução	fiscal	para	o	sócio-gerente”.

Para	o	Prof.	Hugo	de	Brito	Machado,	a	responsabilidade	dos	sócios-
-gerentes na referida hipótese decorre da “presunção de que tais pessoas se 
apropriaram dos bens pertencentes à sociedade”	(MACHADO,	2002,	p.	138).

É	evidente	que	se	trata	de	presunção	relativa	de	responsabilidade	
dos sócios-gerentes, sendo que estes “podem provar não ter agido com dolo, 

2		RE	115.652-0/RJ,	rel.	Min.	Djaci	Falcão.	Revista	dos	Tribunais,	v.76,	n.	631,	p.	261,	maio	1988.
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culpa, fraude ou excesso de poder”,	para	elidir	a	solidariedade	do	art.	135,	III,	
do CTN, conforme admitido pela jurisprudência do STJ3.	

Oportuno destacar que, em tais casos, a responsabilidade tributária 
poderá recair apenas sobre os bens do sócio que exerce a gerência da so-
ciedade4, e não sobre os bens de simples sócios quotistas5, sem nenhuma 
ingerência	na	administração	e	nos	atos	decisórios	da	pessoa	jurídica.

Conforme	lição	do	Prof.	Eduardo	Sabbag	(2008,	p.	244)
...a	responsabilização	exige	que	as	pessoas	indicadas	no	referido	inciso	
tenham praticado diretamente ou tolerado a prática do ato abusivo 
e	ilegal,	quando	em	posição	de	influir	para	a	sua	não	ocorrência.	A	
mera condição de “sócio” é insuficiente, até porque o dispositivo não 
menciona	tal	termo.	Se	o	sócio	existe,	mas	não	é	diretor,	nem	gerente,	
não	deve	ser	responsabilizado.

Ou seja, o abuso da gestão e as infrações à lei capazes de atrair a 
responsabilidade tributária devem sempre ser imputados aos sócios que 
se achavam investidos na administração da sociedade, e não em relação a 
todos indistintamente, salvo evidentemente nas hipóteses de fraudes em 
que são utilizadas interpostas pessoas, geralmente desprovidas de recursos 
financeiros, nas funções de gerência para encobertar os verdadeiros admi-
nistradores	e	gestores	da	sociedade.

3		Precedentes:	RESP	436.802/MG.	Rel.	Min.	Eliana	Calmon.	Disponível	em:	<https://ww2.stj.jus.br/
revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=379171&sReg=200200600830&sData=20021125&
formato=PDF>.	Acesso	em:	08	jun.2012;	RESP	1.129.244/PR.	Rel.	Min.	Eliana	Calmon.	Disponível	
em:	 <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=926619&sReg=20090
0512934&sData=20091120&formato=PDF>.	Acesso	em:	08	jun.	2012.

4		A	responsabilidade	tributário-solidária	prevista	nos	arts.	134	e	135,	III,	alcança	o	sócio-gerente	que	
liquidou	irregularmente	a	sociedade	limitada.	O	sócio-gerente	responde	por	ser	gerente,	não	por	ser	
sócio.	Ele	responde,	não	pela	circunstância	de	a	sociedade	estar	em	débito,	mas	por	haver	dissolvido	ir-
regularmente	a	pessoa	jurídica.	(STJ,	Recurso	Especial	Resp.	85.155/PR,	rel.	Min.	Humberto	Gomes	de	
Barros,	DJ	10/06/1996,	p.	20289	RESP	85.115/PR	rel.	Min.	Humberto	Gomes	de	Barros.	Disponível	em:	
<https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=199600008663&dt_
publicacao=10-06-1996&cod_tipo_documento=>.	Acesso	em:	08	jun.	2012.

5  A prática de atos contrários à lei ou com excesso de mandato só induz responsabilidade de quem te-
nha	administrado	a	sociedade	por	quotas	de	responsabilidade	limitada,	isto	é,	seus	sócios-gerentes;	
essa	solidariedade	não	se	expande	aos	meros	quotistas,	sem	poderes	de	gestão.	(RESP	33.526-SP,	
Rel.	Min.	Ari	Pargendler,	Disponível	 em:	<https://ww2.stj.jus.br/processo/jsp/ita/abreDocumen-
to.jsp?num_registro=199300083163&dt_publicacao=17-06-1996&cod_tipo_documento=>.	 Acesso	
em:	08	jun.	2012;	RESO.	325.375/SC,	rel.	Min.	Eliana	Calmon.	Acesso	em:	08	jun.	2012)

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   39 20/9/2012   16:31:53



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

40

Com base nesse arcabouço legislativo-jurisprudencial e verificada 
a impossibilidade de recebimento do crédito tributário da pessoa jurídica, 
seja por conta de sua não localização, seja por conta da não localização de 
bens penhoráveis, a Fazenda Pública vem se manifestando no intuito do 
redirecionamento da cobrança para a pessoa dos sócios gerentes ou admi-
nistradores	da	pessoa	jurídica.

3 O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente 
incluído ou não na Certidão de Dívida Ativa

Considerando a responsabilidade tributária abordada no item an-
terior, admite-se, no curso do processo, o redirecionamento da execução 
fiscal contra o sócio-gerente, o qual deverá ser incluído no polo passivo do 
processo e previamente citado para que seus bens possam ser constritos e 
para que possa promover sua defesa por meio de embargos de devedor, e 
não	de	terceiro.

O redirecionamento da execução fiscal contra o sócio-gerente é 
admitido pela jurisprudência consolidada do STJ, quer conste o nome do 
referido sócio na certidão de dívida ativa – CDA, quer não conste, o que 
repercutirá diretamente sobre o ônus da prova acerca da responsabili-
dade	tributária.

A toda evidência, a indicação na CDA do nome do sócio-gerente como 
corresponsável tributário confere ao indicado a condição de legitimado pas-
sivo na execução fiscal, confirmando, por presunção relativa de que goza 
o referido título executivo extrajudicial, a existência de responsabilidade 
tributária, matéria que, se for o caso, poderá ser dirimida pelas vias cogni-
tivas próprias, especialmente a dos embargos do devedor, cabendo ao sócio 
o	ônus	da	prova	para	desconstituir	o	título	executivo.

Por outro lado, o redirecionamento da execução contra o sócio-
-gerente que não consta previamente do título executivo (CDA) caberá à 
Fazenda Pública, ao requerer a inclusão do referido sócio no polo passivo 
da execução, indicar a causa do pedido capaz de caracterizar a responsabili-
dade	tributária.	Sem	provas	no	processo	executivo	de	infração	da	lei,	abuso	
da gestão, dissolução irregular da sociedade, não se admitirá a inclusão do 
sócio-gerente	como	corresponsável,	se	já	não	constava	da	CDA.	O	ônus	da	
prova	é,	portanto,	da	Fazenda	Pública	exequente.
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A propósito, cita-se recente precedente do STJ6 que resume o enten-
dimento daquela Corte Superior, pacificando a questão, verbis:

PROCESSUAL	CIVIL.	RECURSO	ESPECIAL.	TRIBUTÁRIO.	EXECUÇÃO	
FISCAL.	RESPONSABILIDADE	DO	SÓCIO-GERENTE.	EXECUÇÃO	QUE	
CONSTA	NO	POLO	PASSIVO	A	SOCIEDADE	DEVEDORA	E	OS	SÓCIOS.(...)
1.	O	redirecionamento	da	execução	fiscal,	e	seus	consectários	legais,	
para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste de-
monstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou 
contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, 
não	se	incluindo	o	simples	inadimplemento	de	obrigações	tributárias.
2.	Precedentes	da	Corte:	ERESP	174.532/PR,	DJ	20/08/2001;	REsp	
513.555/PR,	DJ	06/10/2003;	AgRg	no	Ag	613.619/MG,	DJ	20/06/2005;	
REsp	228.030/PR,	DJ	13/06/2005.
3.	A	jurisprudência	da	Primeira	Seção	desta	Corte	Superior	ao	concluir	
o	julgamento	do	ERESP	702.232/RS,	da	relatoria	do	e.	Ministro	Castro	
Meira, publicado no DJ	de	26/09/2005,	assentou	que:	a)	se	a	execução	
fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuiza-
mento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, 
incumbe	ao	Fisco	a	prova	da	ocorrência	de	alguns	dos	requisitos	do	art.	
135,	do	CTN:	a)	quando	reste	demonstrado	que	este	agiu	com	excesso	
de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dis-
solução	irregular	da	empresa;	b)	constando	o	nome	do	sócio-gerente	
como corresponsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a 
ausência	dos	requisitos	do	art.	135	do	CTN,	independentemente	se	a	
ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio 
ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de pre-
sunção	relativa	de	liquidez	e	certeza,	nos	termos	do	art.	204	do	CTN	
c/c	o	art.	3º	da	lei	6.830/1980.
4.	Os	fundamentos	de	referido	aresto	restaram	sintetizados	na	seguinte	
ementa:	“TRIBUTÁRIO.	EMBARGOS	DE	DIVERGÊNCIA.	ART.	135	DO	
CTN.	RESPONSABILIDADE	DO	SÓCIO-GERENTE.	EXECUÇÃO FUNDA-
DA EM CDA QUE INDICA O NOME DO SÓCIO. REDIRECIONAMENTO. 
DISTINÇÃO”.
1.	Iniciada	a	execução	contra	a	pessoa	jurídica	e,	posteriormente,	re-
direcionada contra o sócio-gerente, que não constava da CDA, cabe ao 
Fisco	demonstrar	a	presença	de	um	dos	requisitos	do	art.	135	do	CTN.	
Se a Fazenda Pública, ao propor a ação, não visualizava qualquer fato 

6		AgRg	no	REsp	1196537/MG,	rel.	Min.	Luiz	Fux.	Disponível	em:	<https://ww2.stj.jus.br/revistaele-
tronica/Abre_Documento.asp?sSeq=1033014&sReg=201001025815&sData=20110222&formato=
PDF>.	Acesso	em:	08	jun.	2012.
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capaz de estender a responsabilidade ao sócio-gerente e, posterior-
mente, pretende voltar-se também contra o seu patrimônio, deverá 
demonstrar infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, ainda, 
dissolução	irregular	da	sociedade.
2.	Se	a	execução	foi	proposta	contra	a	pessoa	jurídica	e	contra	o	sócio-
-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de pre-
sunção	relativa	de	liquidez	e	certeza,	nos	termos	do	art.	204	do	CTN	
c/c	o	art.	3º	da	Lei	6.830/1980.
3.	Caso	a	execução	tenha	sido	proposta	somente	contra	a	pessoa	ju-
rídica e havendo indicação do nome do sócio-gerente na CDA como 
corresponsável	tributário,	não	se	trata	de	típico	redirecionamento.	
Neste caso, o ônus da prova compete igualmente ao sócio, tendo em 
vista a presunção relativa de liquidez e certeza que milita em favor da 
Certidão de Dívida Ativa.
4.	Na	hipótese,	a	execução	foi	proposta	com	base	em	CDA	da	qual	
constava o nome do sócio-gerente como corresponsável tributário, do 
que se conclui caber a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos 
do	art.	135	do	CTN.
5.	Embargos	de	divergência	providos”.	(...)	(destaquei)

4. A prescrição intercorrente e o termo inicial de sua contagem: 
visão crítica do entendimento do STJ

Verificada a possibilidade de redirecionamento da execução contra o 
sócio-gerente, cabe analisar o polêmico entendimento acerca da prescrição 
da	pretensão	em	relação	a	ele.

O STJ pacificou entendimento de que, após a citação da pessoa jurídica 
(contribuinte) na execução fiscal, o prazo prescricional fluirá imediatamente 
em relação ao corresponsável e que, após o transcurso do prazo quinquenal, 
haverá prescrição da cobrança do crédito tributário em relação ao sócio-
-gerente.	

Para a referida Corte Superior7, o redirecionamento da execução 
contra o sócio-gerente, corresponsável, deve dar-se objetivamente no prazo 

7		Precedentes:	REsp	205887/RS,	rel.	Min.	 João	Otávio	de	Noronha.	Disponível	em:	<https://ww2.
stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=541788&sReg=199900186281&sData
=20050801&formato=PDF>.	Acesso	em	08	 jun.	2012;	REsp	736030/RS,	 rel.	Min.	Eliana	Calmon.	
Disponível	 em:	 <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=550100&
sReg=200500456518&sData=20050620&formato=PDF>.	Acesso	em:	08	jun.	2012.	AgRg	no	REsp	
445658/MG,	rel.	Min.	Francisco	Falcão.	Disponível	em:	<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/
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de cinco anos contados da citação da pessoa jurídica, sendo inaplicável o 
disposto	no	art.	40	da	Lei	6.830/1980,	que,	além	de	referir-se	ao	devedor,	e	
não ao responsável tributário, deve harmonizar-se com as hipóteses previs-
tas	no	art.	174	do	CTN,	de	modo	a	não	tornar	imprescritível	a	dívida	fiscal.	

Nessa linha de interpretação, não obstante a citação válida da pessoa 
jurídica interromper a prescrição em relação aos responsáveis solidários, 
decorridos	mais	de	5	(cinco)	anos	após	a	citação	da	empresa,	ocorrerá	a	
prescrição intercorrente para os sócios administradores que ainda não foram 
incluídos	no	polo	passivo.

Com todo o respeito que merece o posicionamento do STJ, a referida 
interpretação merece críticas, as quais se justiçam para fomentar o debate 
e,	quem	sabe,	instigar	nova	reflexão	sobre	o	tema.

A	Lei	Complementar	118,	de	09/02/2005	(vigência	a	partir	de	
09/06/2005),	alterou	o	art.	174	do	CTN	para	atribuir	ao	despacho	do	juiz	
que	ordenar	a	citação	o	efeito	interruptivo	da	prescrição.

É	cediço	que	o	despacho	ordinatório	da	citação	do	devedor	principal	
(no caso, o contribuinte) proferido na execução fiscal de crédito tributário 
interrompe o curso do prazo prescricional também em relação aos eventuais 
responsáveis	tributários	(art.	135,	III,	do	CTN).	Isso	porque,	havendo	solida-
riedade	passiva	pela	quantia	cobrada	em	juízo,	aplica-se	o	disposto	no	art.	
125,	III,	do	CTN,	o	qual	estabelece	que	a	interrupção	do	prazo	prescricional	
em	relação	a	um	dos	executados	também	atinge	os	demais	devedores.

Pois	bem.	Interrompido	o	prazo	prescricional,	quando	ele	retomará	
o seu curso?

Ao contrário do entendimento do STJ, data venia, interrompido o 
prazo prescricional, inclusive em relação aos devedores solidários, o prazo 
não volta a fluir imediatamente, mas apenas após o último ato do processo 
ou, excepcionalmente, nos casos de omissão e desídia do exequente que não 
promoveu os atos necessários para a regular tramitação do feito e satisfação 
do	seu	crédito.

Abre_Documento.asp?sSeq=538005&sReg=200200794760&sData=20050516&formato= 
PDF>.	Acesso	em:	08	jun.	2012;	AgRg	no	Ag	541255/RS.	Disponível	em:	<https://ww2.stj.jus.br/
revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=521807&sReg=200301421790&sData=20050411&
formato=PDF>.	Acesso	em:	08	jun.	2012.
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Nesse sentido, oportuno destacar clássica doutrina processual de 
Dinamarco	(2002,	p.	89) acerca do reinício do prazo prescricional inter-
rompido no processo:

423.	Reinício	da	fluência	do	prazo	prescricional.	
‘Detido	o	curso	do	prazo	prescricional	pela	citação,	ele	não	recomeça	a	
fluir logo em seguida, como ocorre nos demais casos de interrupção da 
prescrição.	A	citação	é	uma	causa	interruptiva	diferenciada:	segundo	
o	art.	202,	par.,	do	Código	Civil,	a	prescrição	interrompida	por	ela	só	
se reinicia depois do último ato do processo para interromper — ou 
seja,	a	prescrição	se	interrompe	no	momento	indicado	pelo	art.	219	
do Código de Processo Civil e seu curso permanece impedido de fluir 
durante toda a litispendência (sendo extraordinários os casos de pres-
crição intercorrente, que só se configuram quando a longa paralisação 
do	processo	é	fruto	exclusivo	da	desídia	do	demandante)’. Tendo fim a 
litispendência pela extinção do processo, o prazo recomeça – e, como é 
natural às interrupções de prazo, quando a contagem volta a ser feita 
desconsidera-se o tempo passado antes da interrupção e começa-se 
novamente do zero (o dia em que o processo se considerar extinto será 
o dies a quo	no	novo	prazo	prescricional.	Obviamente,	se	o	processo	
terminar com a plena satisfação do direito alegado pelo credor – con-
trato	anulado	pela	sentença,	execução	consumada,	bem	recebido	etc.	
– nenhum prazo se reinicia, simplesmente porque o direito está extinto 
e	nenhuma	ação	ainda	resta	para	exercer	em	relação	a	ele.	(destaquei)

Santi	(2004,	p.	232-233), citando Carvalho Santos, também explica 
com mestria os casos convencionais de interrupção da prescrição tributária 
e o reinício de sua contagem:

‘Quando	a	interrupção	é	operada	pela	citação	inicial	da	demanda,	o	
mesmo (encerramento do prazo inicial e fixação de novo prazo) não 
se	sucede.	Porque	o	prazo	da	prescrição	anteriormente	decorrido	é	
inutilizado com a citação, mas deste momento da citação não começa 
a	correr	novo	prazo.	Verifica-se	um	interregno,	dentro	do	qual	o	novo	
prazo	não	começa	a	correr.	Somente	com	o	último	termo	da	demanda	
ou	quando	esta	tiver	fim	é	que	começa	a	correr	prazo	para	a	prescrição’.
Assim, o despacho do juiz ordenando a citação tem a finalidade de 
reconhecer juridicamente que, com a propositura da ação, se operou 
o	termo	consumativo	da	prescrição,	interrompendo-se	o	seu	curso.	Ao	
mesmo tempo, esse ato incide e realiza a hipótese da regra de reinício 
do prazo de prescrição do direito do fisco, estipulando o final do pro-
cesso como novo prazo para o eventual exercício do direito de ação, 
e.g.,	no	caso	de	suceder	a	coisa	julgada	formal.	(destaquei)
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Merece destaque também a lição do tributarista Leandro Paulsen 
(2006,	p.	1284-1285) quanto ao recomeço da contagem do prazo prescri-
cional interrompido, in verbis:

Embora, em tese, pudesse recomeçar o prazo prescricional assim que 
ocorrida a hipótese de interrupção, o início da recontagem ficará im-
pedido enquanto não se verificar requisito indispensável para o seu 
curso,	que	é	a	inércia	do	credor.	Assim,	se	efetuada	a	citação,	o	credor	
nada mais solicitar e a execução não tiver curso em razão da sua omis-
são,	o	prazo	terá	recomeçado.	Entretanto,	se,	efetuada	a	citação,	for	
promovido o prosseguimento da execução pelo credor, com a penhora 
de bens, realização de leilão etc, durante tal período não há que se falar 
em	curso	do	prazo	prescricional.	Só	terá	ensejo	o	reinício	da	contagem	
quando	quedar	inerte	o	exequente.	(destaquei)

Desta sorte, com o exercício do direito de ação pela Fazenda Pública, 
ante o ajuizamento da execução fiscal, encerra-se a inação do credor, reve-
lando-se absolutamente incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo 
do prazo prescricional interrompido em relação ao contribuinte continua 
a	escoar-se	em	relação	aos	responsáveis	tributários,	devedores	solidários.

Admitir-se-á a contagem do prazo prescricional interrompido no 
curso	do	processo	apenas	se	caracterizada	a	inércia	e/ou	desídia	do	exe-
quente.	Trata-se	da	chamada	prescrição	intercorrente	somente	reconheci-
da se estiverem presentes os seguintes pressupostos: transcurso do prazo 
quinquenal e a comprovação de que o feito teria ficado paralisado por esse 
período	por	desídia	do	exequente.

Eis	o	enunciado	da	Súmula	314	do	STJ,	segundo	o	qual	“em	execução	
fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um 
ano,	findo	o	qual	se	inicia	o	prazo	da	prescrição	quinquenal	intercorrente”.

A prescrição intercorrente é, em suma, a perda da pretensão de co-
brança do crédito no curso do processo se ele permanecer paralisado pelo 
prazo prescricional (cinco anos no caso dos créditos da Fazenda Pública) em 
decorrência	da	inércia,	leniência	exclusiva	do	credor	exequente.

Permitir o transcurso do prazo prescricional em relação ao sócio-
-gerente a partir da citação da empresa, sem, ao menos, ficar caracterizada 
a inércia da Fazenda Pública contraria a lógica do sistema, privilegiando o 
corresponsável	tributário,	que	pode	ter	agido	com	dolo	ou	fraude.

Ademais, saliente-se que as hipóteses de dissolução irregular da so-
ciedade, fraude e dolo dos sócios-gerentes muitas vezes foram conhecidas 
somente no curso do processo executivo, em momento posterior ao fato ge-
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rador e ao lançamento tributário, de modo que somente nesse momento é 
que pode ter nascimento o direito de ação da Fazenda Pública contra o sócio 
corresponsável	tributário.

A partir da constatação da fraude, da dissolução irregular da socie-
dade no curso do processo executivo, se o exequente se mantiver inerte em 
relação ao requerimento de redirecionamento da execução contra o corres-
ponsável,	fluiria	o	prazo	prescricional	intercorrente.	

Caso contrário, se o redirecionamento da execução foi requerido a 
tempo e modo pela Fazenda Pública, que se mostrou diligente, não se poderá 
falar em prescrição, mesmo se eventualmente já tenha transcorrido o prazo 
quinquenal	a	partir	da	citação	da	empresa.

Por fim, importante mencionar que, em alguns julgados recentes8 9, 
o STJ fez ressalvas ao seu posicionamento já consolidado, aplicando corre-
tamente o instituto da prescrição intercorrente, o que representa esperança 
de que o desacerto	interpretativo	seja	corrigido	em	breve.	

8 	 (...)	O	Tribunal	de	origem	reconheceu,	 in	casu,	que	a	Fazenda	Pública	sempre	promoveu	o	an-
damento do feito e que, somente após seis anos da citação da empresa, consolidou-se a preten-
são	do	redirecionamento,	daí	reiniciando	o	prazo	prescricional.	Assim,	ainda	que	a	citação	do	
sócio-gerente tenha sido realizada após o transcurso de prazo superior a cinco anos, contados da 
citação	da	empresa,	não	houve	prescrição,	aplicando-se	ao	caso	o	princípio	da	actio	nata.	Prece-
dentes	citados:	REsp	996.409/SC,	rel	Min.	Castro	Meira.	Disponível	em:	<https://www2.stj.jus.
br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=754664&sReg=200702372511&sData=20080
311&formato=PDF>.	Acesso	em:	08	jun.	2012;	e	REsp	844.914/SP	rel.	Min.	Denise	Arruda.	Dis-
ponível	 em:	 <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=717639&sR
eg=200601106256&sData=20071018&formato=PDF>.	Acesso	em:	08	jun.	2012.	(AgRg	no	REsp	
1.062.571/RS,	rel.	Min.	Herman	Benjamin.	Disponível	em:	<https://www2.stj.jus.br/revistaele-
tronica/Abre_Documento.asp?sSeq=840840&sReg=200801178464&sData=20090324&format
o=PDF>.	Acesso	em:	08/jun/2012.

9  PROCESSUAL	 CIVIL	 E	 TRIBUTÁRIO.	 EXECUÇÃO	 FISCAL.	 REDIRECIONAMENTO.	 CITAÇÃO	 DA	
EMPRESA	E	DO	SÓCIO-GERENTE.	PRAZO	SUPERIOR	A	CINCO	ANOS.	PRESCRIÇÃO.	PRINCÍPIO	DA	
ACTIO	NATA.	(...)	3.	Ainda	que	a	citação	do	sócio-gerente	tenha	sido	realizada	após	o	transcurso	
de	prazo	superior	a	cinco	anos,	contados	da	citação	da	empresa,	não	houve	prescrição.	Aplicação	
do princípio da actio nata.	 Precedente:	 Ag	 1.046.308/PR,	 rel,	 Min.	 Eliana	 Calmon.	 Disponível	
em:	 <https://ww2.stj.jus.br/websecstj/decisoesmonocraticas/frame.asp?url=/websecstj/cgi/
revista/REJ.cgi/MON?seq=4065318&formato=PDF>.	Acesso	em:	08	jun.	2012.
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5 Conclusão

Conforme sustentado neste artigo, a caracterização da responsabili-
dade tributária dos sócios-gerentes, administradores e gestores da sociedade 
pelos atos dolosamente praticados com infração da lei e do estatuto social, a 
teor	do	art.	135,	III,	do	CTN,	permite	o	redirecionamento	da	execução	fiscal,	
estando	ou	não	seus	nomes	mencionados	na	certidão	de	dívida	ativa	–	CDA.

Se, por um lado, o mero inadimplemento da obrigação tributária não 
constitui, por si só, infração da lei capaz de responsabilizar o sócio-gerente 
pelos débitos, por outro, a dissolução irregular da sociedade implica presun-
ção de apropriação ilícita dos bens da empresa pelos seus gestores, o que 
constitui infração legal capaz de atrair a responsabilidade pessoal e solidária 
pelos	débitos	tributários.

Nesse contexto de responsabilidade solidária, a interrupção da pres-
crição pelo despacho ordinatório da citação da empresa na execução fiscal 
também atinge os devedores corresponsáveis, merecendo críticas o enten-
dimento do STJ no sentido de que o prazo prescricional flui em relação aos 
sócios-gerentes a partir da citação da empresa, possibilitando a caracteriza-
ção	da	prescrição	intercorrente	após	o	transcurso	de	cinco	anos.

Com efeito, interrompido o prazo prescricional, este somente retoma-
ria o seu curso após o último ato do processo ou, excepcionalmente, no caso 
de inércia e desídia do exequente, pressuposto essencial para a existência 
da	prescrição	intercorrente.

Ou seja, a prescrição intercorrente somente poderá ser reconhecida 
se estiverem presentes os seguintes pressupostos: o transcurso do prazo 
quinquenal e a comprovação de que o processo teria ficado paralisado por 
esse	período	por	desídia	do	exequente.

A par disso, ao contrário do entendimento do STJ, o prazo da prescri-
ção intercorrente não poderia fluir da citação da empresa, mas a partir do 
momento	em	que	constatado	nos	autos	a	dissolução	da	sociedade	e/ou	atos	
praticados com dolo ou fraude pelos sócios-gerentes e, ainda, se a Fazenda 
Pública se mantiver inerte quanto ao requerimento de redirecionamento da 
execução.

Assim, sem a pretensão de esgotar o tema, mas buscando instigar o 
debate, defende-se que não se pode admitir o transcurso do prazo prescricio-
nal em relação aos responsáveis tributários a partir da citação da empresa na 
execução fiscal se não constatada a inércia do exequente no curso do proces-
so,	pressuposto	essencial	para	a	caracterização	da	prescrição	intercorrente.
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Efeito Prospectivo em Decisão de Matéria Tributária.  
Quem Paga a Conta?

Daniel Guerra Alves1

1 Introdução

O problema que proponho é o seguinte: se a jurisprudência vinha 
dizendo que certo tributo é inconstitucional (nulo, indevido) e em seguida 
muda de entendimento (válido, devido), é de direito que quem tinha deci-
sões a seu favor em processos já transitado em julgado tenha sua situação 
revista, ou seja, não possa executar os títulos que tinha de restituição de 
indébito, compensação ou venha ter certidão negativa de débitos expedida 
em seu desfavor? 

A	resposta,	para	este	meu	trabalho,	tem	duas	partes.	Se	houver	trân-
sito em julgado soberano, não couber mais ação rescisória, entendemos que 
os	títulos	judiciais	são	válidos	e	eficazes.	Se	ainda	for	tempo	de	se	propor	a	
rescisória, aí sim é o caso de a execução destes tais títulos poder ser obstada, 
não	será	devida	a	compensação	ou	a	restituição.	Ou	paga	ou	terá	certidão	
positiva	de	dívida	em	seu	desfavor.

Para sustentar o que escrevi vou desenvolver argumentação espe-
ciosa e moderna, com análise de diversos aspectos da cobrança tributária 
dilatada	no	tempo.

2 O argumento da segurança jurídica

Segurança jurídica em matéria tributária começa com o princípio 
da	legalidade	e	tem	relação	com	a	não	surpresa	e	a	irretroatividade.	Desta	
forma o tributo novo precisa estar em lei, e ser anterior no tempo ao fato 
de	sua	incidência.	Ser	criado	por	lei	pressupõe:	O	texto	do	referido	art.	150,	
I, da CF estabelece que “é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 
e	aos	Municípios	exigir	ou	aumentar	tributo	sem	lei	que	o	estabeleça”.	A	
lei, quando tomada no sentido estrito de lei ordinária e excepcionalmente 

1  Juiz Federal Substituto.
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complementar, não pode ser criado ou extinto tributo por decreto ou pelo 
costume.	Aliás,	no	direito	brasileiro	o	costume	não	revoga	lei.	Na	Lei	de	
Introdução	às	Normas	do	Ordenamento	Brasileiro,	se	dispõe:	“Art.	2o	Não	
se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifi-
que	ou	revogue”.	Jurisprudência	é	o	costume	dos	tribunais,	logo	sem	poder	
revocatório	de	lei.

Para	citar	Ricardo	Alexandre	(2007,	p.	97):	Existe	um	princípio	em	
direito	chamando	Paralelismo	das	Formas.	Tal	princípio	impõe	que	se	um	
instituto jurídico foi criado por meio de uma regar jurídica de determinada 
hierarquia, para promover sua extinção ou revogação é necessária a edição 
de	um	ato	de	hierarquia	igual	ou	superior.

O	Judiciário	não	revoga	norma	editada	pelo	Legislativo.	Somente	pode	
anulá-la.	Revogação	é	um	juízo	de	mérito.	Só	pode	achar	que	um	ato	perdeu	a	
utilidade	e	a	conveniência	quem	tem	a	competência	para	editá-lo.	Assim,	só	
pode	revogar	lei	outra	lei	feita	pelo	mesmo	órgão	que	editou	a	lei	anterior.	

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal tem a última palavra em ma-
téria	de	constitucionalidade.	Mas	dizer	que	uma	lei	é	inconstitucional,	não	
é	dizer	que	ela	é	inconveniente,	é	dizer	que	é	nula.	Assim	para	o	modelo	
Kelseniano austríaco que adotamos a título de controle concentrado de cons-
titucionalidade	como	para	o	modelo	de	controle	difuso	norte-americano.	
Quer dizer, ao dar a palavra final sobre a inconstitucionalidade de uma lei, 
contra a qual não há mais recurso e que se torna definitiva e aplicável, o STF 
não faz ou não deveria fazer juízo de oportunidade e conveniência desta 
extração	do	diploma	normativo	de	nosso	ordenamento.	De	modo	que	quem	
tinha decisões judiciais em sentido contrário ao pronunciamento do STF 
não tinha situação jurídica garantida em lei, e a norma para o caso concreto 
que lhe concedeu direito revelou-se ao fim tão nula quanto no começo já 
era.	Litigar	em	juízo	envolve	riscos,	que	em	essência	justificam	os	lucros	do	
capitalismo.	Não	cabe	ao	estado	moderno	desequilibrar	as	contas	públicas	
assumindo	riscos	que	de	resto	não	lhe	pertinem.	Intervencionismo	vá	lá,	
renúncia	fiscal	é	outra	coisa.	

3 O argumento do “paga lo que debes”.

O	mundo	é	um	lugar	variado.	O	que	hoje	é,	não	era,	e	logo	deixará	
de	ser.	Imagine	que	se	tem	uma	decisão	judicial	negando	a	possibilidade	de	
uma compensação tributária, ou que tal crédito tributário, cobrado e pago, 
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era	nulo.	Quem	vai	deixar	de	pedir	restituição	de	indébito	tributário?	Os	
ignorantes, os incautos e aqueles que não investem em grandes escritórios 
de	advocacia.	Escritórios	procuram	dia	e	noite	maneiras	de	planejar	tribu-
tariamente	para	otimizar	seus	lucros.	Quem	chega	com	casos	individuais	de	
restituição de imposto ao STF não o faz como última chance, fa-lo-á como 
parte	acessória,	necessária	e	habitual	de	sua	atividade	empresarial.	

Na Bíblia há uma passagem de Mateus:2 
“Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei, que 
resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a 
fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos. 
Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor 
que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto 
possuía e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando 
se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo 
te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, 
mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, 
aquele servo encontrou um dos seus conservos que 
lhe devia cem denários; e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: 
Paga-me o que me deves. Então, o seu conservo, 
caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo, e 
te pagarei. Ele, entretanto, não quis; antes, indo-se, o lançou 
na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo os seus 
companheiros o que se havia passado, entristeceram-se 
muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. 
Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo 
malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste; 
não devias tu, igualmente, compadecer-te do 
teu conservo, como também me compadeci de ti? E, indignando- 
se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até 
que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai 
celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a 
seu irmão.”

Na	parábola,	a	dívida	é	de	terceiro.	No	dia	a	dia	contábil	de	uma	gran-
de empresa há um contingenciamento de risco para ações judiciais baseados 
em	gráficos,	tabelas	e	possibilidades.	Os	preços	ao	consumidor	são	calculados	
com base neste esforço de logística, quem não o faz não deveria estar no 
mercado, pois não cabe ao Estado suprir a imprevidência do empreendedor 

2  Vulgata.
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despreparado.	De	modo	que	se	perdeu	na	justiça	havia	planejamento	para	
que	pagasse	aquilo.	Admitir	não	surpresa	para	reversão	na	justiça	de	situ-
ações	ainda	discutidas	é	tutelar	o	contribuinte	como	se	fosse	um	incapaz.	

Demais disso, se a reversão da jurisprudência é contra a Fazenda 
Pública,	não	deixará	o	contribuinte	de	propor	a	sua	restituição	de	indébito.	

Assim	se	cobras	o	que	te	devem,	paga	o	que	me	deves,	diz	o	Leviatã.

4 O argumento político do bem maior do Estado

O Direito Tributário não nasceu da escuridão primordial nem veio 
do espaço profundo, nasceu da convenção dos homens (para as teorias do 
contrato social, este não é um pressuposto histórico, mas um pressuposto 
lógico).	A	começarmos	por	uma	presunção	de	que	a	segurança	jurídica	deve	
ser encarada por um viés individual e de que as liberdades individuais, ainda 
que baseadas na teoria da aparência precedam o bem comum, incorreremos 
no	engano	primordial	que	levou	à	criação	do	Estado.	No	estado	absolutista	
e no liberal puro, o tributo era pago sem pretensões de contraprestações 
sociais.	Se	havia	algum	amparo	social	ou	pensão	para	órfãos	e	viúvas	eram	
liberalidades	soberanas.	Estamos	já,	mesmo	no	Brasil,	de	frente	para	um	
estado	com	responsabilidade	social.	As	políticas	de	redistribuição	de	renda,	
e de garantia do patrimônio mínimo avançam à custa dos recursos do Estado 
cujo grau de eficiência pode ser influenciado por fatores outros além da posse 
material	de	recursos,	mas	que,	sem	estes,	nada	pode	fazer.	Entender	que	não	
se podem cobrar tributos devidos a quem já possuía uma decisão judicial de 
qualquer outro tribunal antes da decisão definitiva do STF é ignorar que o 
bem comum deve ser interpretado de modo a compatibilizar-se com o bem 
individual	e,	entendo,	que	com	alguma	prevalência	daquele.

“Convém lembrar que essa ideia de pacto social fundador havia ex-
posta	por	Platão,	na	República	(358d-359a).	O	filósofo	põe	aí	na	boca	de	
Glauco, ao discutir com Sócrates, a tese de que há e haverá sempre uma 
separação	e	mesmo	uma	oposição	entre	ordem	natural	e	ordem	jurídica.	
Pela	Natureza,	cometer	uma	injustiça	é	bom	e	sofrê-la,	um	mal.	Todavia	a	
quantidade de mal resultante da injustiça sofrida, ultrapassa a quantidade de 
bem	que	decorre	da	injustiça	cometida.	Assim,	quando	os	homens	se	veem	
mutuamente prejudicados pelas injustiças cometidas uns contra os outros, 
e carecem individualmente de poder para evitá-las, decidem, em proveito 
comum, celebrarem um pacto de não mais cometerem nem sofrerem injus-
tiças	(COMPARATO,		2006,	p.	201).”
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Sabem	do	que	mais,	as	políticas	públicas	vão	continuar.	Se	a	despesa	
é	inevitável,	tem	de	haver	mais	receita.	Se	uma	receita	devida	deixa	de	ser	
paga,	outra	receita	deve	ser	criada.	A	segurança	jurídica	artificial	dos	grandes	
investidores onera os que são assalariados e os que não podem engendrar 
“planejamentos	tributários”.	Assim,	as	injustiças	praticadas	pelos	poucos	
que se querem furtar de pagar o imposto devido lhes trazem internaliza-
ções positivas e promovem externalizações negativas, aumento da carga de 
tributos	para	a	sociedade.	

5 A coisa julgada inconstitucional

Sobre a relativização da coisa julgada e a execução de título sentencial 
transitado em julgado com vício de inconstitucionalidade reconhecida de ma-
neira superveniente pelo Supremo Tribunal Federal, tenho a dizer que só se 
pode	impedir	a	execução	de	tal	título	se	ainda	houver	prazo	para	rescisória.

Há aí uma corrente de pensadores jurídicos cujas reflexões foram 
inauguradas pelo ministro Delgado do STJ e por Dinamarco, no sentido de que 
a coisa julgada injusta ou inconstitucional poderia ser revista no que Fredie 
Didier	chama	de	cláusula	geral	de	revisão.	De	forma	que	bastaria	uma	grave	
injustiça	para	que	a	coisa	julgada	fosse	afastada.	Os	rumores	desta	teoria	
começaram	no	ano	de	dois	mil	e	um	e	provocaram	diversas	manifestações.	
Ovídio Batista e Barbosa Moreira entenderam que a existência de uma cláu-
sula geral de revisão equivaleria à inutilidade do trânsito em julgado como 
instituto	que	se	destinaria	à	pacificação	em	definitivo	dos	conflitos	judiciais.	

Existe um célebre processo que se passou na baixa idade média fran-
cesa	e	que	se	referia	à	sucessão	do	ducado	Francês	d’Artois.	Na	época	do	
Rei	Felipe,	o	Belo,	morreu	o	duque	Roberto	de	Artois;	na	linha	de	sucessão	
masculina	só	deixou	um	neto	filho	de	um	filho,	este	premorto.	O	neto	era	
homônimo	do	duque,	pois	também	se	chamava	Roberto.	Pois	bem,	casuisti-
camente, uma tia paterna deste último, Mahaut d’Artois, conseguiu excluí-
-lo	da	sucessão.	Inventou-se	uma	regra	segundo	a	qual	não	se	poderia	em	
França suceder por estirpe, os que tivessem pais premortos não herdariam 
dos	avós.	Mahaut	d’Artois	tinha	duas	filhas	casadas	com	os	filhos	de	Feli-
pe,	o	Belo,	Rei	da	França,	o	que	a	favoreceu.	Durante	toda	a	vida	do	Conde	
Roberto	d’Artois,	este	brigou	com	a	tia	pela	sucessão	do	ducado	avoengo.	O	
processo era reaberto e julgado conforme surgissem fatos novos ou a França 
mudasse	de	rei	para	favorecer	a	um	dos	lados.	Um	dos	fatos	que	serviu	de	
base à reabertura do processo foi que, morrendo o Rei Felipe, este foi suce-
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dido por seus três filhos, do mais velho ao mais moço, que foram morrendo 
sem	deixar	descendentes	masculinos.	A	parenta	mais	próxima	com	direito	
ao	trono	era	a	Rainha	Mãe	da	Inglaterra,	Isabel.	Ou	seja,	se	a	sucessão	pu-
desse ser deferida às mulheres o rei da Inglaterra, Eduardo III, seria rei da 
França!	Isso	não	foi	admitido.	Invocava-se	mais	uma	lei	casuística,	que	foi	
reinterpretada	e	aplicada	fora	do	tema,	era	a	chamada	lei	Sálica.	Roberto,	
vendo que para rainha se aplicava a lei sálica, entendeu que para duquesa 
também,	e	reabriu	o	processo	contra	a	tia.	Dada	a	conjuntura	política,	ele	
tornou a perder o processo, e tantas fez que teve de sair da França e ficar 
na	corte	de	Eduardo	III	na	Inglaterra.	Lá	o	rancor	o	fez	influenciar	Eduardo	
a	invadir	a	França,	inaugurava-se	a	guerra	dos	cem	anos.	Tudo	por	falta	de	
uma	coisa	julgada	definitiva	e	pacificadora	justa	ou	injusta.

De modo que, a bem da pacificação social, alguma injustiça pode pre-
valecer.	Para	remate	cito	Didier Júnior:

Parece, entretanto que o problema da coisa Julgada inconstitucional 
foi resolvido pelo direito positivo de duas maneiras: a) com a possibilidade 
de	ação	rescisória	da	sentença,	lastreada	no	inciso	V	do	art.	485	do	CPC,	mi-
tigando	o	rigor	do	n.343	da	Súmula	da	jurisprudência	do	STF,...;	b)	a	previsão	
do	§	1º	da	art.	475-L	e	do	par.	ún.	do	art.	741	do	CPC,...	.	Não	há	a	necessida-
de, então, de uma revisão de sentença alegadamente inconstitucional sob 
qualquer	fundamento	e	por	qualquer	meio	inominado.

Enfim, as concepções de relativização atípica da coisa julgada são 
perigosas.	Defendem	a	prevalência	do	“justo”,	mas	não	definem	o	que	seja	
o	“justo”.	artem	de	uma	noção	de	justiça,	como	senso	comum	captado	por	
qualquer	cidadão	médio”.	3 

De maneira que, preservado o chamado poder da coisa julgada sobe-
rana, quando não cabe mais ação rescisória, qualquer título judicial baseado 
em tese de inconstitucionalidade afastada de maneira definitiva pelo pleno do 
Supremo	Tribunal	Federal,	pode	ensejar	a	revisão	judicial	da	coisa	julgada.

6 Julgados de 2007 do STF. Afinal o que quer Ricardo Lewandowski?

A Jurisprudência do pleno do Supremo Tribunal Federal tinha três 
decisões permitindo o creditamento do IPI de insumos quando tributados 
com	alíquota	zero.	No	julgamento	dos	RREE	353.657/PR	e	370.682/SC,	a	

3		Volume	2	da	coleção	do	Curso de Direito Processual Civil,	Fredie	Didier	Jr.	e	outros	autores.	
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jurisprudência	virou.	O	STF	passou	a	entender	que	não	pode	haver	crédito	
com	relação	a	um	produto	quando	o	insumo	é	tributado	em	alíquota	zero.

O	ministro	Ricardo	Lewandowski	quis	dar	efeitos	prospectivos	à	
mudança	da	jurisprudência.	O	Supremo	não	o	fez.	Entendo	que	com	acerto.	
Não	existe	almoço	grátis.4	Alguém	vai	pagar	a	conta.	Cortesia	com	o	IPI	da	
nação,	faz	o	custo	da	máquina	ser	repassado	adiante.	O	ministro	tem	um	fim	
político	nobre,	pois	quer	evitar	gastos	imprevistos	do	contribuinte.	Só	que	
há	outros	efeitos	políticos	e	sociais	a	se	considerar.	Se	os	que	devem	não	
pagarem,	outros	pagarão.

7 Legitimidade democrática da cobrança do tributo e a corrupção 
política

Até que ponto é lícito ao Estado dispor de seus súditos, dispor de 
seus	bens.	Maquiavel	escreveu	que	um	homem	esquece	mais	facilmente	a	
morte	do	pai	que	a	espoliação	dos	bens.	E	o	que	é,	afinal,	pertencer	a	César?	
Tudo	o	que	tem	o	rosto	dele,	pertence-lhe,	mas	o	desenho	agora	é	mais	sutil.	
A hipótese de incidência de um tributo constitucional é abstraída em uma 
tipificação	normativa.	Desta	forma	se	a	hipótese	de	incidência	já	existia	no	
mundo normativo, ainda que lhe pairasse alguma controvérsia jurídica, ain-
da que houvesse uma contranorma para o caso concreto tipificada em uma 
sentença sem coisa julgada soberana, vale a interpretação constitucional do 
Supremo	Tribunal	Federal.

Os meios de comunicação têm divulgado índices de corrupção alar-
mantes.	Embora	seja	impossível	precisar	quanto	do	dinheiro	com	educação	
e saúde são perdidos com propinas e subornos, os índices de percepção da 
corrupção são assustadores, e contam muito para o desânimo em pagar 
imposto.	Em	termos	de	percepção	da	corrupção	até	2010	a	Transparên-
cia Internacional classificou o Brasil em posição sexagésima nona, entre 
a	Bulgária	e	a	Romênia.5 Trata-se de posição nada invejável para a sétima 
economia	no	mundo.

Essa argumentação paralela tem servido de substrato político à mídia 
para fazer pensar que a nossa carga tributária seria abusiva devido ao desvio 

4	 Disponível	 em:	 <http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%A3o_existe_essa_coisa_de_almo%C3%A7o_
gr%C3%A1tis>.

5	 Disponível	 em:	 <http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Percep%C3%A7%C3%B5es_de_
Corrup%C3%A7%C3%A3o#Classifica.C3.A7.C3.A3o>.
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de	dinheiro	público.	Em	algum	juiz	isso	poderia	gerar	uma	sensação	coleti-
va	de	simpatia	à	causa	do	contribuinte.	Este	tipo	de	argumento	não	escrito	
pode	influenciar	uma	leva	de	decisões.	É	o	que	se	chama	de	argumentação	
política.	E	assim	a	jurisprudência	poderia	tender	a	pensar:	vamos	à	tese	
da segurança jurídica e mantenhamos as decisões que seguem o fluxo da 
jurisprudência não consolidada, afinal tributo não pago é dinheiro que não 
vaza	na	corrupção.

Ledo engano6.	O	tributo	que	não	for	recolhido	do	empresário	que	o	
devia,	será,	à	frente,	cobrado	em	algum	outro	tributo	mais	seguro.	Um	que	
seja indireto e para cuja restituição se dê mais trabalho ao empresário e 
mais	prejuízo	ao	consumidor.	É	como	já	dissemos,	o	empresário	calcula	o	
resultado pensando nos tributos, se os deixa de pagar, não são as mercado-
rias	que	ficam	mais	baratas,	mas	é	o	seu	caixa	que	se	abarrota.	A	mercadoria	
já	está	paga,	não	haverá	restituições.	De	maneira	que	o	contribuinte	que	já	
pagou o tributo embutido de maneira indireta, vai ter de pagá-lo mais uma 
vez.	Em	direito	financeiro	aprendemos	que	o	Estado	primeiro	decide	quanto	
vai	gastar	depois	como	vai	arrecadar.	A	lógica	não	é	cortar o bolsa família, 
pois não temos como pagá-lo;	é	aumentar e criar tributo que entramos em 
empréstimo para pagar o bolsa família.	

8 Conclusão, probidade acadêmica e outros solilóquios 

Uma vez ouvi, em aula do professor Inocêncio Mártires Coelho, que 
todo mundo parte de um pré-compreensão do mundo para julgar, que pri-
meiro escolhe como vai julgar e que depois entra num processo de fundamen-
tação.	A	probidade	consiste	em	que	durante	a	fundamentação	pode	ser	que	
surja no espírito do julgador uma nova orientação, aí o momento da suprema 
humildade, e de negar o que pensou antes em nome de um convencimento 
mais	maduro.	Apesar	de	podermos	no	futuro	ser	convencidos	do	contrário,	
intuímos e fundamentamos a seguinte conclusão:

Entendemos	que	existe	uma	segurança	jurídica	sistêmica.	Que	o	muito	
repetir	que	uma	coisa	é	injusta	com	o	empresariado,	não	a	faz	injusta.7 Não 
se há de perpetuar artificialmente o que é efêmero, e nem se há de descon-

6		Na	mitologia	grega,	Leda	era	rainha	de	Esparta,	esposa	de	Tíndaro.	Certa	vez,	Zeus	transformou-se	
em	um	cisne	e	seduziu-a.	Disponível	em:	<http://pt.wikipedia.org/wiki/Leda>.

7  O ministro da propaganda Nazista, Joseph Goebbels, imortalizou a frase que se lhe atribui: “uma 
mentira	cem	vezes	dita,	torna-se	verdade”.	
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siderar o que é feito para durar em nome de uma circunstancial promessa 
de	injustiça.

Quem detinha créditos para restituição ou compensação de tributos 
em	sentenças	ainda	passíveis	de	rescisão,	à	rescisão	se	sujeitam.	Não	há	
quebra de confiança ou fragilidade da segurança jurídica, o sistema prevê 
este	procedimento	rescisório	e	de	impedimento	de	execução.	Tampouco	
pode o Estado negar execução a títulos judiciais que sejam baseados em 
coisa	julgada	soberana	mesmo	que	inconstitucional.	
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Um breve estudo acerca do critério temporal do 
imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas

Eduardo Morais da Rocha1 

Por motivos de ordem prática e teórica, a delimitação do aspecto 
temporal do imposto de renda assume papel especial, uma vez que se presta a 
definir qual a legislação aplicável, além de servir para assegurar a supremacia 
da Constituição, em especial a dos princípios relacionados a não surpresa do 
contribuinte diante de fatos eleitos por normas tributárias como passíveis 
de	juridicização.

No caso do imposto de renda, estando o período de apuração de seu 
fato jurígeno — renda — compreendido entre dois marcos bem definidos 
de	tempo,	urge	que	se	compreenda	adequadamente	o	seu	critério	temporal.

Além das diferenças substanciais existentes entre o aspecto material 
e o espacial do imposto de renda das pessoas físicas e jurídicas, cuja abor-
dagem não será feita por não ser objeto do presente estudo, devem-se aqui 
ressaltar as diferenças existentes entre o critério temporal do imposto de 
renda das pessoas físicas e o das pessoas jurídicas, que, em outros países, 
como	a	França,	recebe	a	denominação	de	“imposto	sobre	as	sociedades”.

1 Pessoas físicas

Para as pessoas físicas, em regra, a periodização do seu fato jurígeno 
tem	como	termo	inicial	o	dia	1º	de	janeiro	e	como	termo	final	o	dia	31	de	
dezembro de cada ano, ocorrendo nesse interregno a apuração da renda 
tributável,	sendo,	portanto,	a	sua	periodicidade	anual.

No caso das pessoas físicas, a legislação determina que os recolhi-
mentos devem efetivar-se no próprio curso do ano de apuração da renda 
tributável, os quais deverão ser feitos como antecipações do pagamento, 
conforme ensina a Professora Mary Elbe Queiroz, nos seguintes termos:

1		Juiz	Federal.
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I – incidência na fonte, antecipações, apuradas com base na tabela 
progressiva, no momento do pagamento ou crédito do rendimento, 
seja mensal, no caso dos assalariados, ou, a cada pagamento, quando 
se	tratar	de	autônomos;

II – incidência exclusiva de fonte – pagamento em definitivo, no mo-
mento de cada resgate, em relação às operações financeiras, dos valo-
res	calculados	com	base	em	alíquotas	fixas,	bem	como	no	caso	do	13º	
salário,	cuja	incidência	se	dá	no	pagamento	da	2ª	parcela.	Tal	tributa-
ção	é	definitiva	e	em	separado	dos	demais	rendimentos;

III – carnê-leão – o contribuinte autônomo, mensalmente, apura e re-
colhe valores a título de antecipação do IR, com base na tabela pro-
gressiva;

IV – incidência definitiva do IR em separado dos demais rendimen-
tos – no momento em que se auferir o ganho de capital ou o ganho 
líquido no mercado de renda variável, o próprio contribuinte apura o 
valor do tributo devido, com base em alíquotas fixas, e faz o respectivo 
recolhimento;

V – atividade rural – apurada de forma diferenciada, também, nessa 
data.	Os	rendimentos	auferidos	pela	exploração	de	atividade	rural	se-
rão tributados anualmente, juntamente com os rendimentos recebidos 
das demais fontes pagadoras, com um tratamento mais favorecido 
(arbitramento	do	lucro),	com	base	na	tabela	progressiva.	(QUEIR0Z,	
2004,	p.13-132)

Por ocasião do ajuste anual, que, no caso das pessoas físicas, é feito 
no mês de abril do ano seguinte ao de apuração do fato jurígeno, deverá 
ser entregue à Receita Federal uma declaração de rendimentos, em que se 
procederá	à	apuração	do	total	das	rendas	ou	proventos	ganhos	entre	1º	
de	janeiro	e	31	de	dezembro	anterior,	deduzidas	as	despesas	permitidas	
pela	lei,	sendo	que	ao	resultado	obtido	será	aplicada	a	alíquota	própria.	
Os pagamentos efetuados no curso do ano a título de antecipação do tri-
buto deverão ser compensados no momento do ajuste anual, à exceção 
daqueles valores considerados por lei como sujeitos à tributação definitiva, 
separados dos demais rendimentos, como, por exemplo, dos ganhos de 
capital	e	ganhos	líquidos	no	mercado	de	renda	variável.	Do	resultado	da	
declinada operação, poderá haver saldo de imposto a pagar por ocasião da 
entrega da declaração de rendimentos ou ainda ser cabível a restituição 
de	tributo	pago	a	mais.
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2 Pessoas jurídicas

A periodicidade do imposto de renda das pessoas jurídicas diverge 
da periodicidade das pessoas físicas, pois, por opção da pessoa jurídica, a 
apuração	de	seus	rendimentos	tributáveis	poderá	ser	anual	ou	trimestral.

Vê-se nas palavras de Mary Elbe, especificamente, cada uma delas:
I – as pessoas jurídicas poderão apurar seus resultados com base no 
lucro real e optar entre a tributação trimestral e a anual, momento em 
que deverão apurar os seus resultados com base em balanços elabora-
dos	de	acordo	com	as	leis	comerciais	e	fiscais	e	princípios	contábeis.	
Após os respectivos ajustes previstos na lei, apura-se o resultado fiscal 
(lucro real ou prejuízo fiscal), compensando-se os valores já recolhidos 
durante	os	respectivos	períodos,	a	título	de	‘antecipação’	do	IR	quando	
se	configurar	a	hipótese;
II – pessoas jurídicas que optarem por apurar seus resultados com 
base no lucro presumido ou lucro arbitrado estão obrigadas à trimes-
tralidade;
III – todas as pessoas jurídicas estão obrigadas à apresentação da de-
claração para o Imposto de Renda no mês de junho (pessoas jurídicas 
em geral) e no mês de maio (pessoas jurídicas imunes ou isentas) do 
ano subsequente àquele da ocorrência dos respectivos fatos geradores, 
na qual deverão ser informadas todas as operações, receitas, custos, 
despesas, e os valores das antecipações já efetuadas no curso do res-
pectivo	ano-calendário.	(QUEIROZ,	2004,	p.133)

Se a opção da pessoa jurídica for pelo lucro presumido, obrigatoria-
mente esta deverá fazer a apuração de seus rendimentos tributáveis nos 
períodos	que	se	encerram	em	31	de	março,	30	de	junho,	30	de	setembro	e	
31	de	dezembro,	cabendo	ressaltar	que	aquelas	que	se	enquadrarem	nas	
disposições	do	art.	14	da	Lei	9.718/1998	necessariamente	deverão	ser	tri-
butadas	com	base	no	lucro	real.

Se a opção da pessoa jurídica for pelo lucro real, a apuração poderá 
ser tanto trimestral quanto anual, sendo que, se a modalidade for o lucro 
real anual, os recolhimentos a título de antecipação do imposto deverão ser 
mensais

3 Tributação em bases correntes

A adoção da sistemática de antecipações do pagamento do tributo à 
medida que a renda é auferida, tanto no imposto de renda de pessoas físicas 
quanto no de pessoas jurídicas, denominada de “tributação em bases cor-
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rentes”, tem por critério simplificar a aplicação e a fiscalização da legislação 
tributária, decorrência do princípio da praticidade ou da praticabilidade 
(DERZI,	1988,	p.251-283), possibilitando a aplicação em massa da lei a di-
versos	casos.

Aliás, bastante esclarecedoras são as lições da Professora Mary Elbe 
Queiroz:

Os	recolhimentos	efetuados	em	decorrência	da	tributação	em	‘bases-
-correntes’,	portanto,	deverão	ser	tomados	como	‘antecipações’,	que	
poderão vir a ser de IR, ou não, passíveis de serem computadas no 
momento	do	cálculo	do	ajuste	anual,	para	as	pessoas	físicas.	Já	para	as	
pessoas	jurídicas,	‘as	antecipações’	poderão	ser	compensadas	com	os	
valores devidos, a título de imposto, em decorrência da apuração dos 
lucros,	seja	no	encerramento	dos	períodos	trimestrais,	seja	em	31	de	
dezembro,	quando	se	tratar	de	período	anual.	(QUEIROZ,	2004,	p.136)

Não se pode admitir, portanto, que as antecipações realizadas no 
curso do ano-base de apuração da renda, estatuída por lei infraconstitucio-
nal, possam desnaturar o conceito constitucional anual de renda, de forma 
a permitir que os resultados sejam tributados definitivamente em bases 
mensais2, pois o fato jurígeno do imposto de renda consiste na aquisição e 
na	disponibilidade	de	renda,	e	não	no	ingresso	mensal	de	valores.

Assim, por ocasião da aquisição da renda, os pagamentos mensais 
feitos no curso da apuração dos resultados serão meras antecipações de 
pagamento, visto que, no caso das pessoas físicas, poderão ser objeto de 
ajuste por ocasião da entrega da declaração de rendimentos ou, na hipótese 
de pessoas jurídicas, as antecipações poderão ser compensadas com os va-
lores devidos por ocasião da apuração do lucro líquido ao término de cada 
período	de	apuração.

2  Podem ser encontrados alguns acórdãos do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda 
admitindo	que,	com	a	edição	da	Lei	7.713/1988,	o	período	de	apuração	da	renda	do	IRPF	passa-
ria a ser realizado em bases mensais, tornando-se a declaração de rendimentos apresentada pelo 
contribuinte mera obrigação acessória que não desnaturaria o momento da ocorrência do seu fato 
gerador.	Nesse	sentido	conferir:	Ac.	1º	Conselho	de	Contribuintes	–	106.12.663,	de	18/04/2002,	
rel.	Thaísa	Jansen	Pereira;	Ac.	1º	Conselho	de	Contribuintes	–	107.17.359,	de	28/01/2000,	rel.	Leila	
Maria	Scherrer	Leitão;	Ac.	1º	Conselho	de	Contribuintes	–	104.17.499,	de	07/06/2000,	rel.	Elizabeto	
Carreiro	Varão;	Ac.	1º	Conselho	de	Contribuintes	–	102-45.397,	de	22/02/2002,	rel.	Valmir	Sandri.
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Mesmo com a tributação em bases correntes, é possível afirmar que 
o imposto de renda continua enquadrado na sistemática ano-base e ano-de-
claração, motivo pelo qual discordamos de Machado	(1997,	p.69), para quem 
o	imposto	de	renda	retido	na	fonte	é	hipótese	de	fato	gerador	instantâneo.

Na verdade, os recolhimentos efetuados durante o ano-base e os paga-
mentos retidos na fonte são somente antecipações de pagamento do imposto, 
já que a renda somente será auferida no momento em que se encerrar o 
período	de	apuração.	Tanto	é	assim	que,	ao	final	de	tal	período,	constatado	
no ajuste que foi pago imposto a mais, poderá a pessoa física fazer jus à 
restituição do tributo em excesso ou, tratando-se de pessoa jurídica, terá 
direito	à	compensação	de	seus	prejuízos	fiscais.

4 A anualidade e a periodização da renda

Não podendo os recolhimentos realizados com base na sistemática 
de “bases correntes” ser considerados como renda, qual seria o período 
razoável de tempo estabelecido constitucionalmente para a apuração da 
renda tributável?

A Professora Misabel Derzi elucida muito bem a questão, demonstran-
do que, embora o princípio da anualidade não mais exista na Constituição 
como autorização orçamentária para a eficácia da lei impositiva, tal princípio, 
contudo, subsiste como diretriz vinculante ao legislador para o estabeleci-
mento da periodicidade dos impostos sobre o patrimônio e a renda3.

Eis as palavras da declinada catedrática sobre a anualidade na pe-
riodização dos impostos sobre renda e patrimônio:

Sabemos que o princípio da anualidade não persiste na Constituição 
de	1988,	no	sentido	de	autorização	orçamentária	anual,	necessária	
à eficácia das leis tributárias, mas como marco temporal imposto ao 

3	Aliás,	 o	 Superior	 Tribunal	 de	 Justiça	 admite	 pacificamente	 a	 anualidade	 como	
marco	 temporal	 para	 a	 periodização	 do	 imposto	 de	 renda.	 Confiram-se:	 ERESP	
262475/DF	 rel.	 Min.,	 1ª	 Seção	 do	 STJ,	 relator	 Franciulli	 Netto.	 Disponível	
em:		 <ht tps://ww2.st j . jus .br/rev istaelet ronica/Abre_Documento.asp?sSeq=4042
66&sReg=200001360728&sData=20030804&formato=PDF>.	 Acesso	 em:	 08	 jun.	 2012;	 
REsp.	 623962/SE,	 rel.	 Min.1ª	 Turma	 do	 STJ,	 relator	 Teori	 Albino	 Zavascki.	 
Disponível	 em:	 <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=497248&s
Reg=200302301175&sData=20040927&formato=PDF>.	Acesso	em:	08	jun.	2012.
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legislador para a periodização dos impostos incidentes sobre a renda 
e	o	patrimônio.
Portanto, assim como o legislador municipal não é absolutamente li-
vre para periodizar o imposto sobre o patrimônio imobiliário urbano, 
nem o estadual, no caso do imposto sobre a propriedade de veículos 
automotores, também o legislador federal, que se encontra diante de 
um fenômeno rigorosamente contínuo – a renda – não pode criar qual-
quer	ficção,	estranha	aos	parâmetros	constitucionais.	O	período	será	
sempre ânuo, mesmo que o exercício financeiro não mais coincida 
com	o	ano	civil.
Ora esses tributos são presos a um período anual, o qual terá con-
sequências em relação ao princípio da irretroatividade (BALEEIRO, 
2003,	p.	296).

Foi justamente pelo fato de a Constituição ter imposto a anualidade 
como marco temporal para a periodização dos tributos incidentes sobre a 
renda e o patrimônio que o legislador infraconstitucional, procurando simpli-
ficar os mecanismos de fiscalização e arrecadação tributária (DERZI,	1988,	p.	
251-283), não impôs às pessoas jurídicas unicamente a trimestralidade para 
a apuração dos resultados, mas, pelo contrário, permitiu-lhes que fizessem 
uma	opção	entre	a	anualidade	e	a	trimestralidade.	Ora,	a	admissão	por	lei	de	
que a renda das pessoas jurídicas é adquirida após o decurso de três meses, 
nada mais é do que uma ficção jurídica criada por norma infraconstitucional 
e que, por isto, para ser consentânea com a Constituição, somente poderá ser 
admitida	como	válida	se	for	mais	benéfica	ao	contribuinte;	caso	contrário,	
tal	ficção	estaria	eivada	de	inconstitucionalidade.	Por	conseguinte,	para	a	
criação de ficções jurídicas que alterem aspectos da hipótese de incidência 
normativa, é imperativo que se dê ao contribuinte a alternativa da opção, 
ainda mais se tratando de renda cujo lapso temporal está demarcado cons-
titucionalmente.	Dessa	forma,	entendimento	em	consonância	com	o	querer	
constitucional é aquele que admite o uso da ficção na hipótese da norma 
somente	quando	beneficie	o	sujeito	passivo	da	relação	jurídica	tributária.

Nesse sentido, eis a opinião de Maneira	(2002,	p.91-92),	verbis:
[...]	ficção	jurídica	somente	pode	ser	utilizada	na	norma	jurídica	que	
institui	a	obrigação	tributária	se	for	para	beneficiar	o	contribuinte.	Por	
exemplo, pode-se, por ficção, considerar como operação de exportação 
a remessa de bens para a Zona Franca de Manaus, a fim de que aqueles 
produtos remetidos possam ser beneficiados pela imunidade ou pela 
isenção	aplicadas	às	exportações	em	geral.
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Assim, em virtude da supremacia da Constituição, a apuração do lucro 
da pessoa jurídica ou da renda da pessoa física somente será obtida anual-
mente.	Todavia,	a	lei	infraconstitucional	criou	uma	ficção	jurídica	ao	permitir	
que a apuração dos resultados da pessoa jurídica ocorresse trimestralmen-
te, sem, contudo, vedar ao contribuinte apurar anualmente a sua renda, já 
que, como foi dito por Eduardo Maneira, as ficções que alterem aspectos 
da hipótese normativa somente serão admitidas quando mais benéficas ao 
contribuinte.

5 A periodização da renda e a necessidade da atenuação de seus 
efeitos (o conceito dinâmico de renda)

O conceito de renda das pessoas físicas diverge do conceito das pes-
soas	jurídicas.	Isso	porque	nas	pessoas	físicas	a	renda	será	o	excedente	en-
tre o total de rendimentos tributáveis ganhos em contrapartida aos gastos 
legais despendidos no sustento familiar do contribuinte, pouco importando 
o acúmulo das perdas ou das depreciações patrimoniais ocorridas no seu 
período	de	apuração.	Já	nas	pessoas	jurídicas	a	renda	tributável	decorrerá	
do acréscimo patrimonial (lucro) apurado pela análise comparativa dos 
balanços de início e de conclusão de certo período, sendo aqui relevante a 
observância dos prejuízos e das depreciações patrimoniais verificados em 
tal interregno (BALEEIRO,	2003,	p.285-291).

Para apurar a renda, o legislador estabelece, por ficção, um intervalo 
de tempo4 e nesse período se infere o sentido estático de renda, conforme 
ensina Misabel Derzi:

Desses pressupostos extraímos, então, o conceito de renda no sentido 
estático.	O	sentido	estático	da	renda,	que	somente	se	encontra	encer-
rado em um período de tempo, é um artifício ou uma ficção legislativa, 
que tem como objetivo realizar a justiça retrospectiva ou tradicional, 
aquela que olha os ganhos e despesas passados e presentes, sem di-
visar	o	futuro.5 

4  No Brasil tal período necessariamente deverá ser ânuo. Sobre o tema, remetemos o leitor ao 
item 2.3.4 deste capítulo. 

5  DERZI, Misabel. Justiça prospectiva no imposto sobre a renda: em homenagem a Souto Maior 
Borges. No prelo, p. 21. No prelo.
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Ocorre, todavia, que as atividades econômicas são contínuas e se 
estendem por toda a vida da pessoa jurídica, de forma que a criação legal 
de períodos de tempo para apuração da renda pode ocasionar sérias injus-
tiças, porque a capacidade econômica de determinada empresa somente 
poderá ser aferida, com equidade, mediante a consideração de todos os fatos 
ocorridos	durante	a	sua	existência.	Para	isso,	é	imperativo	que	se	mitiguem	
os efeitos perversos de uma periodização estática da renda, admitindo-
-se também um conceito dinâmico de renda que permita a observância da 
real capacidade econômica do contribuinte, de acordo com a doutrina de 
Misabel Derzi:

Ora, o conceito estático da renda, aquele que é limitado pelo período 
de tempo, ficticiamente imposto pelo legislador (embora necessário) 
tem	de	ser	superado	e	seus	efeitos	atenuados.	Se	por	hipótese,	no	
ano	de	1995,	o	patrimônio	líquido	empresarial	foi	reduzido	de	100	
moedas	para	50,	o	lucro,	auferido	em	1996	de	20,	não	configura	lucro	
real, dentro de um conceito dinâmico de renda (através do tempo), 
mas	tão	somente	recuperação	parcial	de	uma	perda	anterior.	Por	tal	
razão, negar ao contribuinte o direito de compensar os prejuízos, apu-
rados	em	1995,	com	o	lucro	realizado	em	1996,	significa	tributar	o	
patrimônio	e	não	a	renda	(como	acréscimo	ao	patrimônio	líquido).	
Falta aqui, igualmente, a noção de justiça prospectiva, pois a quebra 
na continuidade da atividade por força do período legalmente posto 
é artificial e tem como objetivo possibilitar o pagamento de imposto, 
antes que o contribuinte encerre	as	suas	atividades	no	futuro.	Portanto,	
os efeitos da periodização têm de ser atenuados6.  

Portanto, o sentido de um conceito dinâmico de renda consiste em 
analisar a continuidade das atividades econômicas do contribuinte e aferir 
a sua real capacidade econômica, impedindo que a periodização da renda 
gere efeitos futuros injustos e confiscatórios ao sujeito passivo da relação 
jurídico-tributária.	(DERZI,	2003,	p.733-753).

No caso das pessoas jurídicas, a legislação brasileira preocupa-se em 
diminuir os efeitos da periodização (instrumento fictício estabelecido pelo 
legislador para delimitar temporalmente a renda) nas atividades econômicas 
das empresas, quando, ao mitigar a independência dos exercícios financeiros, 
admite a compensação de prejuízos de determinado período com os lucros 

6 Ibid., p.32-33. DERZI, Misabel. Justiça prospectiva no imposto sobre a renda: Estudo em 
homenagem a Souto Maior Borges, p. 32-33. 
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de	outro	exercício.	Ilustra	bem	essa	preocupação	do	legislador	pátrio	a	se-
guinte passagem de artigo de Misabel Derzi:

Durante cerca de cinquenta anos ininterruptos, as leis brasileiras con-
cederam ao contribuinte o direito de compensar, integralmente, os 
prejuízos apurados no balanço de determinado exercício com o lucro 
real dos exercícios subsequentes, variando apenas o prazo ou o número 
de	exercícios	envolvidos.	Assim,	a	Lei	157/1947,	a	primeira	delas	a	
prever o sistema de compensação, limitou temporalmente o direito 
a	três	exercícios	subsequentes;	o	Decreto-Lei	1.493/1976	alargou-o	
para	quatro	exercícios	subsequentes;	a	Lei	8.383/1991	cancelou	a	
limitação	temporal;	a	Lei	8.541/1992	reintroduziu	novamente	o	prazo	
de	quatro	anos,	anteriormente	abolido.	Como	se	sabe,	no	exercício	
de	1995	o	limite	temporal	foi	novamente	eliminado,	mas	foi	criado	
o	teto	dedutível,	equivalente	ao	percentual	de	30%	dos	lucros	(Lei	
8981/1995,	art.	42	e	Lei	9065/1995,	arts.	12,15	e	16)7.	

A nosso ver, sendo as atividades econômicas das pessoas jurídicas 
contínuas, não se poderia estabelecer teto algum para a dedução dos prejuízos 
acumulados,	sob	pena	de	violação	da	real	capacidade	econômica	das	empresas.	
Por tal motivo, concordando com Misabel Derzi,8 acreditamos que a limita-
ção	de	30%	na	compensação	dos	prejuízos,	imposta	pelas	Leis	8.981/1995	e	
9.065/1995,	além	de	ser	inconstitucional	por	confiscar	o	patrimônio	da	empre-
sa, ainda afeta a sua capacidade contributiva e não observa a progressividade 
no	imposto	de	renda,	maculando	o	conceito	dinâmico	de	renda.	

Aliás, não só para as pessoas jurídicas deveria ser admitido um concei-
to dinâmico de renda, como muito bem observa Klaus Tipke e Joachim Lang, 
no exemplo a seguir formulado, no qual os citados autores subestimam os 
efeitos iníquos da periodização na tributação da poupança das pessoas físicas:

Exemplo:	se	um	poupador	de	25	anos	investir	10.000	euros	a	6%,	
quando	tiver	65	anos,	ele	terá	102.857	euros,	se	os	juros	não	forem	
tributados.	No	caso	de	tributação	periódica	de	juros	com	30%,	o	pou-
pador	de	65	anos,	terá	disponíveis	apenas	36.292	euros.	Disto	terá	
resultado	um	encargo	‘sobreperiódico’	de	64,72%.	O	encargo	tributário	
mais	que	dobrou	no	resultado	geral.	Tanto	no	caso	de	uma	isenção	de	

7 Ibid., p. 36. DERZI, Misabel. Justiça prospectiva no imposto sobre a renda: Estudo em 
homenagem a Souto Maior Borges, p. 36. No prelo. 

8 Ibid., p. 40. DERZI, Misabel. Justiça prospectiva no imposto sobre a renda: Estudo em 
homenagem a Souto Maior Borges, p. 40. 
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juros como no caso da isenção de poupança sobre os rendimentos, o 
encargo	tributário	permanece	constante.	O	poupador	equiparado	ao	
funcionário	público	dispõe	sobre	um	crédito	de	poupança	de	72.000	
euros	(102.857	euros	–	30.857	euros).	Este	exemplo	é	sem	inflação,	
calculado	com	uma	taxa	de	imposto	na	fonte	de	30%.	Se	for	tomado	
como	base	para	o	cálculo,	um	encargo	de	ponta	atual	de	55,9%,	o	en-
cargo	tributário	sobreperiódico	atinge	o	valor	confiscatório	de	87,8%	
(TIPKE;	LANG,	p.93,	§119.	Tradução	nossa.).

Assim, embora a periodização seja um artifício necessário para a 
delimitação e a apuração da renda a ser tributada, é imperativo que o legisla-
dor crie mecanismos que permitam a atenuação dos efeitos da periodização 
(conceito estático de renda), de modo que tanto as pessoas físicas quanto 
as jurídicas possam superar os períodos, tendo em vista a continuidade das 
atividades	econômicas	e	o	caráter	dinâmico	da	renda.	Com	isso,	estar-se-á	
impedindo que, em vez de ser tributada a renda real, seja tributado o patri-
mônio	líquido	do	contribuinte.

Por fim, citemos trecho de artigo de Misabel Derzi, em que a profes-
sora encerra a questão concluindo pela inconstitucionalidade do conceito 
estático de renda:

Portanto, somente uma visão de justiça prospectiva (fins da sociedade 
comercial, promessa e justa expectativa de continuidade da atividade 
no futuro, necessária proteção do patrimônio separado para a explo-
ração da atividade por imposição legal) leva à superação necessária 
da	periodização.	Esse	patrimônio,	afetado	à	exploração	comercial	tem	
a promessa constitucional de proteção, pois somente a lei comple-
mentar	pode	tributar	as	grandes	fortunas	ou	o	patrimônio.	A	justiça	
prospectiva garante exatamente a proteção da confiança, criada ao 
longo	do	tempo.	Com	isso,	fazendo	incidir	tributo	onde	inexista	renda	
ou lucro, acréscimo de valor ou de riqueza, mas, ao contrário, perda 
de valor, prejuízo, a lei molesta relevantes princípios constitucionais 
como	a	capacidade	contributiva	e	da	igualdade	(art.	146,	§	1º,	e	150,	
II), da unicidade da noção de lucro ou de renda (universalidade, gene-
ralidade	e	progressividade	da	tributação,	consagrada	nos	artigos	153,	
§	2º,	e	146,	§	1º,	combinados),	da	vedação	do	confisco	(constante	do	
art.	150,	IV)	e	da	rigidez	da	descriminação	de	competência	(arts.	153,	
III,	148	e	154,	I).9 

9 Ibid., p. 42.  DERZI, Misabel. Justiça prospectiva no imposto sobre a renda: estudo em 
homenagem a Souto Maior Borges, p. 42. No prelo. 
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6 Conclusão

1. A delimitação do aspecto temporal do imposto de renda é tema de 
especial relevância, já que pode definir qual deve ser a legislação aplicável 
ao fato jurídico, além de garantir a supremacia da Constituição, em especial 
dos princípios relacionados a não surpresa do contribuinte diante de fatos 
eleitos	por	normas	tributárias	como	passíveis	de	incidência.

2. Os pagamentos efetuados durante o ano-base do imposto de renda 
(tributação em bases-correntes) são somente antecipações de pagamento, 
pois a renda ou o lucro líquido somente será auferido no instante em que 
se	encerrar	o	seu	período	de	apuração.	Tanto	é	verdade	que,	ao	final	de	tal	
período, verificado no ajuste que foi pago imposto em excesso, poderá a 
pessoa física fazer jus à restituição ou, tratando-se de pessoa jurídica, ter 
direito	à	compensação	de	seus	prejuízos	fiscais.

3. Embora o princípio da anualidade não mais subsista na Constitui-
ção como autorização orçamentária, para a eficácia da lei impositiva, existe 
como diretriz vinculante ao legislador, para o estabelecimento da periodi-
cidade	dos	impostos	sobre	o	patrimônio	e	a	renda.

4. Foi em virtude de a Carta Magna ter imposto a anualidade como 
marco temporal para periodização dos tributos incidentes sobre a renda e 
o patrimônio que o legislador infraconstitucional, procurando simplificar os 
mecanismos de fiscalização e arrecadação tributária, não impôs às pessoas 
jurídicas unicamente a trimestralidade para a apuração da renda a ser tri-
butada, mas, pelo contrário, permitiu-lhes que fizessem uma opção entre a 
periodização anual ou trimestral, pelo fato de ser somente cabível a adoção 
de ficções jurídicas que alterem aspectos da hipótese de incidência norma-
tiva	quando	mais	benéficas	ao	sujeito	passivo	da	relação	jurídica	tributária.

5. Tendo em vista a continuidade das atividades econômicas do con-
tribuinte e a necessidade de ser aferida a sua real capacidade econômica, é 
necessário que se mitiguem, por meio de um conceito dinâmico de renda, 
os	efeitos	injustos	da	periodização	da	renda,	ficção	criada	pelo	legislador.
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Breves comentários sobre o Parecer PGFN/CRJ/492/2011

Eduardo Pereira da Silva1

1 Introdução

Este	trabalho	tem	por	objetivo	debater	o	conteúdo	do	Parecer	PGFN/
CRJ/492/2011,	da	Procuradoria	da	Fazenda	Nacional,	que	tratou	de	ques-
tão de relevante interesse não apenas para o direito tributário, mas para o 
próprio	direito	constitucional	brasileiro.

2 O Parecer PGFN/CRJ/492/2011

O citado parecer foi editado para tratar de uma situação cada vez mais 
comum na realidade da Fazenda Pública brasileira: o conflito entre decisões 
em matéria tributária proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de 
controle	concentrado	(com	eventual	efeito	erga	omnes	e/ou	eficácia	vincu-
lante)	e	decisões	judiciais	de	outras	instâncias	atingidas	pela	coisa	julgada.

Em síntese, a Fazenda Pública federal passou a adotar o entendimen-
to de que a eficácia da decisão judicial transitada em julgado que declara a 
inexistência de relação jurídica tributária em virtude de inconstituciona-
lidade de determinada norma cessa com a declaração feita pelo Supremo 
Tribunal Federal, em determinadas circunstâncias, de constitucionalidade 
dessa	mesma	norma.

Em sentido favorável ao contribuinte, o parecer traz o entendimento 
de que também a eficácia de decisão judicial transitada em julgado que de-
clara a existência de relação jurídica tributária cessa com a declaração feita 
pelo Supremo Tribunal Federal de inconstitucionalidade do dispositivo legal 
em	que	se	funda	o	tributo.

Apresentam-se a seguir as conclusões daquele Parecer:

“(I) a alteração nos suportes fático ou jurídico existentes ao tempo da 
prolação de decisão judicial voltada à disciplina de relações jurídicas 

1 Juiz Federal Substituto
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tributárias continuativas faz cessar, dali para frente, a eficácia vincu-
lante	dela	emergente	em	razão	do	seu	trânsito	em	julgado;	
(II) possuem força para, com o seu advento, impactar ou alterar o sis-
tema jurídico vigente, precisamente por serem dotados dos atributos 
da definitividade e objetividade, os seguintes precedentes do STF: (I) 
todos os formados em controle concentrado de constitucionalidade, 
independentemente	da	época	em	que	prolatados;	(II)	quando	poste-
riores	a	3	de	maio	de	2007,	aqueles	formados	em	sede	de	controle	
difuso de constitucionalidade, seguidos, ou não, de  Resolução Sena-
torial, desde que, nesse último caso, tenham resultado de julgamento 
realizado	nos	moldes	do	art.	543-B	do	CPC;	(III)	quando	anteriores	a	
3	de	maio	de	2007,	aqueles	formados	em	sede	de	controle	difuso	de	
constitucionalidade, seguidos, ou não, de Resolução Senatorial, desde 
que, nesse último caso, tenham sido oriundos do Plenário do STF e 
sejam	confirmados	em	julgados	posteriores	da	Suprema	Corte.	
(III) o advento de precedente objetivo e definitivo do STF configura 
circunstância jurídica nova apta a fazer cessar a eficácia vinculante 
das anteriores decisões tributárias transitadas em julgado que lhe 
forem	contrárias;	
(IV) como a cessação da eficácia da decisão tributária transitada em jul-
gado é automática, com o advento do precedente objetivo e definitivo 
do STF, quando no sentido da constitucionalidade da lei tributária, o 
Fisco retoma o direito de cobrar o tributo em relação aos fatos gera-
dores ocorridos daí para frente, sem que, para tanto, necessite ajuizar 
ação	judicial;	por	outro	lado,	com	o	advento	do	precedente	objetivo	e	
definitivo do STF, quando no sentido da inconstitucionalidade da lei tri-
butária, o contribuinte-autor deixa de estar obrigado ao recolhimento 
do tributo, em relação aos fatos geradores praticados dali para frente, 
sem	que,	para	tanto,	necessite	ajuizar	ação	judicial;	
(V) em regra, o termo a quo para o exercício do direito conferido ao 
contribuinte-autor de deixar de pagar o tributo antes tido por cons-
titucional pela coisa julgada, ou conferido ao Fisco de voltar a cobrar 
o tributo antes tido por inconstitucional pela coisa julgada, é a data 
do	trânsito	em	julgado	do	acórdão	proferido	pelo	STF.	Excepciona-se	
essa regra, no que tange ao direito de o Fisco de voltar a cobrar, na-
quelas específicas hipóteses em que a cessação da eficácia da decisão 
tributária transitada em julgado tenha ocorrido em momento anterior 
à publicação deste Parecer, e tenha havido inércia dos agentes fazen-
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dários	quanto	à	cobrança;	nessas	hipóteses,	o	termo	a	quo	do	direito	
conferido ao Fisco de voltar a exigir, do contribuinte-autor, o tributo 
em	questão,	é	a	publicação	do	presente	Parecer.”

3 Fundamentos do Parecer PGFN/CRJ/492/2011 e novas questões

Dispensa-se a reprodução da longa fundamentação do mencionado 
parecer,	acessível	facilmente	aos	estudiosos	do	tema.

Embora surpreenda a uma primeira leitura, a tese adotada pela Fa-
zenda	Pública	federal	é	bastante	defensável.

Note-se que a jurisprudência do STF já se manifestou sobre a cessação 
da eficácia de decisão judicial transitada em julgado que declara a inexistên-
cia de relação jurídica tributária em virtude de inconstitucionalidade da nor-
ma	com	o	advento	de	nova	norma	jurídica	não	viciada,	isto	é,	constitucional.

O parecer inovou apenas ao equiparar o impacto do advento de novo 
ordenamento jurídico com aquele do advento de decisão proferida pelo 
Supremo	Tribunal	Federal	(eventualmente	com	efeito	erga	omnes	e/ou	efi-
cácia	vinculante).

Não são poucos os argumentos jurídicos que podem ser levantados 
contra	a	nova	interpretação	dada	pela	Fazenda	Pública	federal.

Há, ainda, interessantes questões não mencionadas no parecer, mas 
que	não	deveriam	ser	ignoradas	na	discussão	do	assunto.

A primeira delas diz respeito à possibilidade de adoção do menciona-
do entendimento em outras relações jurídicas continuativas cuja existência 
seja	objeto	de	declaração	judicial.

Outra questão, mais relacionada ao conteúdo do parecer, diz respeito 
aos efeitos concorrenciais que uma decisão que declara a inexistência de uma 
relação	jurídica	tributária	pode	ter	em	determinado	mercado.

Apenas a título de exemplo, mencione-se a possibilidade de uma deci-
são judicial que declara a inconstitucionalidade de determinado tributo que 
tenha operadoras de telefonia (mercado altamente concentrado no Brasil e 
no	mundo)	como	sujeito	passivo.

Uma vez obtida a coisa julgada na ação proposta por determinada 
operadora, sobrevém decisão do Supremo Tribunal Federal em sede de con-
trole	concentrado	declarando	a	constitucionalidade	do	tributo.
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A se admitir que a decisão judicial transitada em julgado opere após 
o advento da decisão do Supremo Tribunal Federal e independentemente de 
nova legislação constitucional, há possibilidade de desequilíbrio no mercado 
em	questão.

O exemplo citado, obviamente, não pode justificar o novo entendi-
mento	adotado	pela	Fazenda	Pública	federal.	Foi	colocado	neste	trabalho	
apenas para realçar a complexidade das questões sobre as quais versa o 
parecer.

4 Constitucionalização do direito tributário e o modelo brasileiro 
de controle de constitucionalidade

A	discussão	trazida	pelo	Parecer	PGFN/CRJ/492/2011	revela	a	com-
plexidade	de	nosso	modelo	de	controle	de	constitucionalidade.	Em	nosso	
modelo, qualquer órgão judicial — de qualquer instância  — pode afastar 
a	aplicação	de	uma	norma	sob	o	argumento	de	sua	inconstitucionalidade.

O Supremo Tribunal Federal também pode fazê-lo por instrumentos 
diversos e que possuem efeitos processuais distintos (caso do recurso ex-
traordinário	e	da	ação	direta	de	inconstitucionalidade).

Esse modelo de controle de constitucionalidade permite, dessa forma, 
a	coexistência	de	decisões	judiciais	contraditórias.	

Vale dizer, a complexidade do modelo não garante, por si só, a efeti-
vidade	do	controle	de	constitucionalidade.

No que diz respeito ao direito tributário, cabem ainda algumas con-
siderações: 

“O direito tributário brasileiro encontra extensa regulamentação 
na	Constituição	Federal.	Assim,	grande	parte	das	discussões	encetadas	em	
processo judiciais tributários de alguma forma implica em análise de dis-
positivos	constitucionais.	

Esse exagero na constitucionalização do direito tributário torna gran-
de parte dos processos potencialmente capaz de chegar ao Supremo Tribunal 
Federal	após	inúmeros	recursos.

Importante observar que a impugnação de diversos tributos se dá por 
meio de alegação de incompatibilidade com princípios da isonomia, propor-
cionalidade e razoabilidade, princípios estes dotados de grande abstração, 
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permitindo o desenvolvimento das mais diversas teses úteis ao contribuinte 
e	dificultando	a	uniformização	da	jurisprudência.

Infelizmente, o excesso de processos em curso naquele tribunal pa-
rece	dificultar	o	desempenho	deste	papel.	(SILVA,	2009,	p.131-135).

5 Conclusão

Pelos	motivos	bem	delineados	na	fundamentação	do	Parecer	PGFN/
CRJ/492/2011,	acreditamos	que	o	posicionamento	adotado	pela	Fazenda	
Pública	federal	está	de	acordo	com	a	Constituição	Federal.

Por dizer respeito à extensão da eficácia das decisões proferidas pelo 
Supremo Tribunal Federal, acreditamos que aquela Corte mais cedo ou mais 
tarde	será	chamada	a	se	posicionar	acerca	de	seu	conteúdo.

Infelizmente, é provável que o STF só venha a se pronunciar sobre a 
questão daqui a alguns anos, após o ajuizamento de diversas demandas que 
tenham como fundamento a cobrança de tributos feita com base naquele 
parecer.
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Responsabilidade do agente administrativo pelas isenções 
previstas na Instrução Normativa 38/1996

Emília Maria Velano1

1 Introdução 

Em	junho	de	1996,	o	Secretário	da	Receita	Federal	expediu	a	Instru-
ção	Normativa	38,	que	visava	a	regulamentar	o	artigo	25	da	Lei	9249/1995.

Por óbvio, essa regulamentação não poderia desonerar obrigações 
tributárias	instituídas	pela	citada	lei.	Mas,	para	muitos	operadores	do	Direito,	
a	IN	38/1996	instituiu	uma	verdadeira	isenção	tributária.	Por	essa	razão,	
houve a tentativa de responsabilizar-se o Secretário da Receita Federal pelos 
prejuízos causados ao erário, em virtude da não arrecadação de tributos 
que	supostamente	deveriam	ser	recolhidos	nos	termos	do	art.	25	da	Lei	
9.249/1995.

Neste texto, pretendemos discutir se o agente administrativo que 
editou a aludida instrução normativa deveria ser responsabilizado por essa 
suposta	“desoneração	tributária	ilegal”.	

2 O princípio da territorialidade e o princípio da universalidade no 
direito brasileiro

Para melhor compreensão da questão ora aventada, é necessário um 
breve histórico sobre a disciplina jurídica da tributação dos lucros obtidos 
no	exterior	pelo	sistema	jurídico	brasileiro.

Desde	1924,	quando	da	implantação	do	imposto	de	renda	no	Brasil,	
não	se	tributavam	os	lucros	obtidos	no	exterior.	Nossa	legislação	optou	pela	
adoção do princípio da territorialidade, segundo o qual os fatos tributáveis 
pelo	imposto	de	renda	são	aqueles	ocorridos	no	território	brasileiro.	É	o	que	
narra	Pedreira	(1979,	p	204)

1	Juíza	Federal	Substituta.
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O	imposto	de	renda	brasileiro,	desde	sua	implantação,	em	1924,	adotou	
o critério territorial para definir os sujeitos passivos do imposto, que 
são apenas as pessoas físicas e jurídicas residentes ou domiciliados 
no	País.	Quanto	à	definição	da	renda	sujeita	ao	imposto,	a	legislação	
também sempre adotou o critério territorial na tributação das pes-
soas jurídicas domiciliadas no País e das pessoas físicas e jurídicas 
residentes	ou	domiciliadas	no	exterior;	apenas	para	as	pessoas	físicas	
residentes	no	País	passou	–	a	partir	de	1939	–	a	adotar	o	critério	po-
lítico.	As	primeiras	leis	sobre	o	imposto	(4.625,	de	1922	e	4.783,	de	
1923)	e	o	RIR	de	1924	adotavam	o	critério	de	territorialidade	para	
todas as hipóteses de incidência, definindo como tributáveis apenas 
os	rendimentos	produzidos	no	País	(RIR/1924,	arts.	1º,	20	a	15,	e	
59)	A	expressão	atividades	exercidas	no	País	foi	introduzida	pela	Lei	
4.984,	de	31/12/1925	(art.	18)	e	a	expressão	rendimento	derivado	
de	fontes	nacionais	surgiu	em	nossa	legislação	no	art.	38	do	RIR	de	
1926	(Decreto	17.389),	a	disciplinar	a	tributação	dos	rendimentos	de	
atividades	exercidas	parcialmente	no	País.	(Imposto	de	Renda	–	Pessoa	
Jurídica,	I,	Rio	de	Janeiro,	1979,	204)

Em	1987,	por	meio	de	Decreto-lei	2.397	e,	posteriormente,	em	1988,	
por	meio	do	Decreto-lei	2.431,	ocorreram	tentativas	de	se	adotar	o	princí-
pio da universalidade no Brasil, tributando-se também os lucros auferidos 
no	exterior.	Essa	legislação, entretanto, foi revogada logo em seguida pelo 
Decreto-lei	2.429/1988,	que	restabeleceu	o	princípio	da	territorialidade.

Somente	em	1995é	que	o	Brasil,	realmente,	modificou	seu	regime	de	
tributação dos lucros obtidos no exterior, adotando o princípio da univer-
salidade.	Dispôs	o	art.	25	da	Lei	9.249/1995	que	“os	lucros,	rendimentos	e	
ganhos de capital auferidos no exterior serão computados na determinação 
do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao balanço levantado em 
31	de	dezembro	de	cada	ano”.

A citada alteração legislativa modernizou a forma de se tributar os 
lucros no Brasil, pois a tributação da renda universal da pessoa jurídica, 
independentemente do local onde se situa a fonte pagadora, auxilia no com-
bate	à	evasão	fiscal.	Evitam-se	fraudes,	como	a	contabilização	dos	lucros	
aqui	obtidos	como	se	fossem	auferidos	no	exterior.	A	própria	exposição	de	
motivos da lei demonstra sua intenção:

14.	Adota-se,	com	a	tributação	da	renda	auferida	fora	do	País,	medida	
tendente a combater a elisão e o planejamento fiscal, uma vez que o 
sistema atual – baseado na territorialidade da renda propicia que as 
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empresas passem a alocar lucros a filiais ou subsidiárias situadas em 
“paraísos	fiscais”.	Intenta-se,	ainda,	harmonizar	o	tratamento	tributário	
dos rendimentos, equacionando a tributação das pessoas jurídicas à 
das pessoas físicas, cujos rendimentos externos já estão sujeitos ao 
imposto	de	renda	na	forma	da	legislação	em	vigor.

É	óbvio,	também,	que	há	um	aumento	na	arrecadação	fiscal.	Além	
disso, o princípio da universalidade atende ao princípio da isonomia, evi-
tando-se “injustiças fiscais entre os contribuintes, internamente, perante os 
residentes que produzem rendimentos apenas no interior do Estado (domi-
cillilary income) e os que produzem também fora do Estado (foreing income) 
principalmente quando, entre estes, alguns atuam em proveito de vantagens 
fiscais, oferecidas pelos Estados da fonte, o que leva a uma desigualdade de 
carga	fiscal	suportada”	(TORRES,	1997,	p.	73).

Por outro lado, é certo que o princípio da territorialidade guarda 
suas vantagens, como a de impedir que a mesma renda seja tributada por 
países diferentes, causando o fenômeno da “pluritributação internacional 
da	renda”.	Daí	as	defesas	ao	princípio	da	territorialidade	feitas	por	balizada	
doutrina	(VOGEL,	1994).	

Entretanto, como na atual conjuntura econômica global há muita 
movimentação de capitais no mercado mundial, o princípio da universali-
dade passou a ser preferido pelos países, e, nesse contexto, foi editada a Lei 
9.249/1995.	A	fundamental	modificação	trazida	pela	adoção	do	princípio	da	
universalidade, portanto, é que todos os rendimentos obtidos pela pessoa 
jurídica residente no Brasil são tributados, independentemente do local onde 
foram	auferidos,	como	ensina	Torres	(1997,	p.	73):

O	princípio	da	universalidade,	ou	da	renda	mundial,	i.e.,	da	taxação	
da	renda	onde	quer	que	venha	a	ser	produzida	(world-wide	income	
taxation) por um sujeito considerado pelas respectivas normas como 
legítimo contribuinte, justifica-se através do elemento pessoa de cone-
xão fiscal ao Estado, constituído pelo grupo de sujeitos (pessoas físicas 
e jurídicas) que vivem estavelmente sobre o território, submetidos à 
soberania	deste.	(Pluritributação	Internacional	sobre	as	rendas	de	
empresas,	Ed.	dos	Tribunais,	1997,	pág.	73).

3 A IN 38/1996 e o conceito de renda

Discute-se,	neste	artigo,	especialmente,	se	a	Lei	9.249/95	teria	aca-
bado com qualquer dúvida sobre a tributação dos lucros obtidos no exterior 
por	filiais,	sucursais,	controladas	e	coligadas.	Caso	procedente	essa	tese,	a	
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IN 38/1996	teria	postergado	a	tributação	desse	lucro	para	o	momento	de	
sua “disponibilização” para a matriz, caracterizando uma isenção ou uma 
postergação do pagamento do tributo concedido por meio de ato adminis-
trativo,	o	que	contrariaria	o	disposto	no	art.	150,	§	6º,	da	CF.	Daí	a	possibi-
lidade de se responsabilizar o agente administrativo que editou a aludida 
instrução	normativa.

Como	já	esclarecido,	a	Lei	9.249/1995	assumiu	um	caráter	inovador	
em nossa ordem jurídica, pois passou a adotar o princípio da universalidade, 
tributando	rendimentos	auferidos	no	exterior	que,	antes	de	1995,	estavam	
fora	do	campo	de	incidência	da	norma	tributária.	

Uma primeira observação necessária é que a natureza inovadora da 
legislação citada, por óbvio, causou muitas controvérsias na comunidade 
jurídica.	Houve	uma	modificação	no	paradigma	do	campo	de	incidência	do	
imposto	de	renda.	O	Brasil,	que	sempre	tinha	adotado	o	critério	territo-
rial para a tributação do imposto de renda, passou a adotar o elemento de 
conexão pessoal, tributando todos os residentes, independentemente do 
local	onde	o	rendimento	havia	sido	auferido.	É	natural	que	modificação	tão	
profunda na legislação cause polêmicas doutrinárias e, inclusive, desacertos 
nas	normas	infralegais.	

Destaque-se que, até hoje, a tributação dos lucros obtidos no exterior 
é objeto de constantes questionamentos, sendo que, inclusive, atualmente, há 
uma ação direta de inconstitucionalidade na qual a Confederação Nacional 
da	Indústria	–	CNI	argui	a	inconstitucionalidade	do	§	2º	do	art.	43	do	CTN,	
acrescentado	pela	LC	104/2001,	que	delega	à	lei	ordinária	fixar	as	condições	
e o momento em que se dará a disponibilidade econômica de receitas ou de 
rendimentos	oriundos	do	exterior,	e	o	art.	74,	caput e parágrafo único da 
MP	2.158-35/2001,	que	considera	disponibilizados,	pela	controladora	ou	
coligada no Brasil, os lucros auferidos por controlada ou coligada no exte-
rior,	na	data	do	balanço	no	qual	tiverem	sido	apurados	(Informativo	373).

O	que	deve	ser	averiguado	é	se	a	IN	38/1996	representa,	realmente,	
uma isenção de imposto de renda dada via ato administrativo, o que, além de 
inconstitucional	(art.	150,	§	6,	CF),	causaria	danos	ao	erário,	ou	se	a	referida	
IN	apenas	regulamenta	a	Lei	9.249/1995,	estabelecendo	normas	compatíveis	
com a própria lei e os demais diplomas normativos que regem a matéria, 
inclusive	o	CTN	e	a	Constituição	Federal.

Em relação às coligadas e controladas, não há dúvidas do acerto da 
Instrução	Normativa	38/1996,	devido	aos	próprios	fundamentos	de	direito	
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comercial	e	civil.	É	que	as	coligadas	e	controladas	no	exterior	são	pesso-
as	jurídicas	distintas	das	controladoras	e	coligadas	brasileiras.		Assim,	sua	
contabilidade é, obviamente, separada de qualquer outra pessoa jurídica 
brasileira	que	participe	dessa	sociedade.	Suas	decisões	administrativas,	in-
clusive quanto à distribuição ou disponibilização do lucro auferido, também 
cabem somente a seus órgãos de gestão, como ocorre com qualquer pessoa 
jurídica.	Portanto,	não	se	pode	considerar	que	o	lucro	obtido	por	coligadas	
e controladas no exterior seja lucro da pessoa jurídica situada no Brasil que 
participa	dessas	sociedades.	É	que	esse	lucro	não	pertence	à	pessoa	jurídica	
aqui residente enquanto não for distribuído aos sócios da pessoa jurídica 
situada	no	exterior.	

Após a apuração do resultado contábil de qualquer pessoa jurídica, 
se houver resultado positivo, várias são as opções que a diretoria pode to-
mar:	capitalizar	os	lucros,	distribuí-los,	entre	outros.	Dessa	forma,	a	simples	
apuração de resultado positivo não significa que os seus sócios receberão 
dividendos.	Por	conseguinte,	as	coligadas	e	controladas	só	receberão	os	
lucros após a sua distribuição, momento em que o fato gerador do imposto 
de	renda	ocorrerá.

Não se pode considerar que a simples verificação de resultado po-
sitivo em coligada ou controlada seja lucro tributável das sociedades que 
participam do capital dessas pessoas jurídicas, pois o fato gerador do imposto 
de	renda,	nos	termos	do	art.	43	do	CTN,	é	a	aquisição	de	disponibilidade	
econômica	ou	jurídica	da	renda.		Não	há	renda	se	não	houver	transferência	
da titularidade do valor apurado como lucro nas coligadas e controladas, 
uma vez que esse valor não se encontra na sua esfera jurídica, pertencendo 
a	outrem.	Só	se	adquire	a	disponibilidade	da	renda,	seja	a	econômica	ou	
a jurídica, se o titular puder dispor daquele valor, deliberando sobre sua 
destinação.	

O lucro apurado nas coligadas e controladas do exterior, obviamente, 
não está disponível para as pessoas jurídicas coligadas e controladoras bra-
sileiras	enquanto	não	for	distribuído.	É	um	resultado	do	exercício	financeiro	
de uma pessoa jurídica que terá o seu destino decidido pelos seus órgãos 
deliberativos.	Caso	não	haja	distribuição	dos	lucros,	os	seus	sócios	não	au-
ferirão renda e, consequentemente, não haverá incidência do imposto de 
renda para as coligadas e controladoras, já que assumem a posição de sócias 
ou	acionistas	da	pessoa	jurídica.		

Aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu questão muito semelhan-
te	a	essa,	julgando	inconstitucional	a	Lei	7.713/1988,	a	qual	considerava	que	
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os acionistas já auferiam renda assim que os lucros da sociedade empresarial 
eram apurados e determinava a incidência do imposto sobre esses rendi-
mentos.	Na	ocasião,	o	ministro	Marco	Aurélio	destacou	que	não	há	aquisição	
da disponibilidade jurídica da renda enquanto não houver distribuição dos 
lucros para os acionistas e sócios da pessoa jurídica:

Ora, a ordem jurídica revela-nos que a aquisição de disponibilidade, 
quer econômica ou jurídica dos lucros líquidos das pessoas jurídicas 
não ocorre, quanto ao sócio, acionista ou quotista, na data da apuração, 
ou	seja,	do	encerramento	do	período	base.	É	que	a	legislação	vigente	–	
Lei	6.404/1976	–	afasta	a	automaticidade	indispensável	a	que	se	possa	
cogitar	da	aquisição	da	disponibilidade.	À	assembléia	geral	ordinária	
das sociedades anônimas comete deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido	do	exercício	e	a	distribuição	dos	dividendos	(inciso	II	do	art.	
132),	sendo	que,	juntamente	com	as	demonstrações	financeiras	do	
exercício, os órgãos da administração apresentarão à assembléia geral 
ordinária proposta sobre a destinação acertada ao lucro líquido do 
exercício.	Pois	bem,	diante	do	contexto	legal	supra,	impossível	é	dizer	
da aquisição da disponibilidade jurídica pelos acionistas com a simples 
apuração,	e	na	data	respectiva,	do	lucro	líquido	pelas	pessoas	jurídica.	
O encerramento do período-base aponta-o, mas o faz relativamente a 
situação	que	não	extravasa	o	campo	de	interesses	da	própria	sociedade.	
Ocorre, é certo, uma expectativa, mas, enquanto simples expectativa, 
longe	fica	de	resultar	na	aquisição	da	disponibilidade	erigida	pelo	art.	
43	do	CTN	como	fato	gerador.	(RE	172.058-1	SC)

É	evidente	a	aplicação	do	mesmo	raciocínio	desenvolvido	pelo	Su-
premo	Tribunal	Federal	à	obrigatoriedade	contida	na	Lei	9.249/1995	de	se	
incluir no lucro tributável de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil os lucros 
apurados	em	sociedades	controladas	ou	coligadas	domiciliadas	no	exterior.	É	
que, num como noutro caso, está-se diante de tributação de lucros ainda não 
tornados disponíveis aos contribuintes em face da ausência de um requisito 
essencial: o ato formal da sociedade geradora dos lucros, por intermédio de 
seu órgão competente, tendo por objeto atribuir, mediante deliberação social, 
os	lucros	a	seus	sócios	ou	acionistas.”	(XAVIER,	1998,	p.	356)

Assim,	não	se	pode	afirmar	que	a	Lei	9.249/1995	tenha	considerado	
tributável um lucro auferido por outra pessoa jurídica antes de sua distribui-
ção.	Foi	nesse	sentido	que	a	IN	38/1996	determinou	que	o	lucro	tributável	
da coligada e controlada do exterior é aquele disponibilizado para a pessoa 
jurídica residente no Brasil, considerando disponibilizado o lucro quando 
houver	o	seu	creditamento	ao	residente	brasileiro.
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Portanto,	 a	 IN	38/1996	adotou	uma	 interpretação	para	a	Lei	
9.249/1995	que	a	compatibilizasse	com	os	demais	diplomas	jurídicos	sobre	
a	matéria,	mormente	o	art.	43	do	CTN	e	o	conceito	de	renda	estabelecido	
constitucionalmente	(art.	153	da	CF).	Assim,	não	se	pode	considerar	que	esse	
ato administrativo seja eivado de ilegalidade, pois se harmoniza com uma 
interpretação	da	citada	lei,	orientada	pelas	normas	constitucionais.	Aliás,	o	
próprio	preâmbulo	da	IN	38/1996	afirma	que	sua	edição	tem	por	objetivo	
compatibilizar	o	regime	dos	arts.	25,	26	e	27	da	Lei	9.249/1995	com	o	art.	
43	do	CTN,	diploma	de	força	hierárquica	superior.

Note-se	que	a	Lei	9.249/1995	não	dispôs	que	o	lucro	apurado	nas	
filiais, sucursais, controladas e coligadas do exterior seria considerado lucro 
da	matriz	assim	que	fosse	apurado.	A	lei	foi	silente	quanto	a	esse	aspecto,	
dizendo apenas que o lucro daquelas entidades do exterior seria “adicionado” 
ao	lucro	da	matriz.	Assim,	a	IN	38/1996	veio	cumprir	seu	papel	de	diploma	
regulamentador esclarecendo o momento em que o lucro passaria da esfera 
jurídica	de	uma	pessoa	jurídica	para	outra.	E	cumpriu	sua	função	com	muita	
propriedade, quanto às coligadas e controladas, pois, realmente, não poderia 
considerar tributável um lucro que ainda não fora disponibilizado para a 
outra	pessoa	jurídica.	Aliás,	outro	entendimento	da	Lei	9.249/1995	conduz	
a	sua	inconstitucionalidade,	conforme	ressaltado	por	Xavier(1998,	P.	354),	
comentando	a	citada	lei,	sem	considerar	a	IN	38/1996:

Como	se	viu,	pelo	sistema	da	Lei	9249/1995,	uma	vez	apurados	os	
lucros das controladas e coligadas no exterior, serão eles adicionados 
ao lucro líquido da pessoa jurídica controladora ou coligada domicilia-
da no Brasil, na proporção da participação societária detida por esta 
no capital social da sociedade domiciliada no exterior, considerada 
“transparente”, independentemente, pois, da sua efetiva distribuição 
ou de qualquer outro ato equivalente que caracterize o efetivo ingresso 
daqueles	resultados	no	patrimônio	da	sociedade	domiciliado	no	País.
Assim, as pessoas jurídicas domiciliadas no País que detenham partici-
pações em controladas ou coligadas no exterior terão seus resultados 
tributáveis acrescidos por lucros em relação aos quais não têm ainda 
plena disponibilidade econômica ou jurídica, o que contraria o texto do 
Código	Tributário	Nacional	que,	ao	definir	em	seu	art.	43	o	fato	gerador	
do imposto de renda, delimitou a sua hipótese de incidência àquelas 
situações em que o contribuinte tenha adquirido a disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda	e	proventos	de	qualquer	natureza.	Con-
sequentemente, não podia o legislador ordinário incluir na definição 
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dos elementos que irão constituir a renda do contribuinte para compor 
a base de cálculo do imposto, qualquer situação que contrarie aquela 
regra, isto é, que não se caracterize como renda disponível, econômica 
ou	juridicamente.”	

Note-se	que	o	§	2º	do	art.	43	do	CTN,	acrescentado	pela	Lei	104/2001,	
não	se	aplica	ao	caso	em	questão,	pois	a	Lei	9.249/1995	é	anterior	a	essa	al-
teração legislativa e, de qualquer modo, esse preceito legal não alterou a con-
cepção	de	renda	como	aquisição	de	disponibilidade	econômica	ou	jurídica.

Portanto,	no	que	se	refere	às	controladas	e	coligadas,	a	IN	38/1996	
apenas	regulamentou	a	Lei	9.249/95,	adotando	interpretação	da	lei	que	fosse	
compatível com as demais normas do sistema jurídico vigente, não havendo 
nenhuma	ilegalidade	nesse	ato	administrativo.

Em relação às filiais e sucursais, a questão é mais complicada, pois 
a	Lei	9.249/1995	poderia	tributar	seus	lucros,	ainda	que	não	disponibiliza-
dos,	visto	que,	como	já	foi	dito,	cuida-se	da	mesma	pessoa	jurídica.	Antes	da	
citada lei, o direito tributário não previa a incidência do imposto de renda 
sobre os lucros obtidos no exterior por filiais e sucursais, valendo-se de sua 
autonomia para determinar o campo de incidência das normas tributárias 
(art.	109	do	CTN),	independentemente	do	conceito	de	filial	estabelecido	pelo	
Código	Comercial.	Mas	nenhuma	norma	constitucional	ou	o	CTN	impediam	
que tal tributação fosse efetuada, desde que instituída por lei ordinária que 
observasse	os	princípios	constitucionais.

Nesse diapasão, a introdução do princípio da universalidade no 
direito	brasileiro,	pela	Lei	9.249/1995,	e	a	suposta	interpretação	de	que	
sua previsão é de tributação dos lucros assim que auferidos, ainda que não 
fossem distribuídos, não conduz à mesma inconstitucionalidade apontada 
para	o	caso	das	coligadas	e	controladas	do	exterior.	É	que	essas	são	pessoas	
jurídicas diversas das coligadas e controladoras brasileiras e, por isto, só 
obtêm	renda	após	a	disponibilização	do	lucro	apurado	no	exterior.	Destacan-
do a natureza jurídica da filial no exterior como prolongamento da matriz, 
Alberto	Xavier	comenta:

As filiais, agências ou sucursais de sociedades estrangeiras, bem como 
as filiais, agências ou sucursais de sociedades brasileiras no exterior 
não têm personalidade jurídica distinta daquela de que são mero pro-
longamento, sendo ponto pacificamente reconhecido tanto na doutrina 
nacional (em contraposição às subsidiárias ou sociedades filhas, que 
têm individualidade jurídica diversa da matriz), como na doutrina 

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   82 20/9/2012   16:31:59



II Jornada de Direito Tributário

83

estrangeira (no tocante às branches do direito anglo-saxônico e às 
succursales do direito francês, que se contrapõem às filiales, o equi-
valente	das	nossas	subsidiárias).	(Direito	Tributário	Internacional	do	
Brasil:	tributação	das	operações	internacionais.	2	ed.,	Rio	de	Janeiro:	
Forense,	1993,	p.	413-414)

A	Lei	9.249/1995	é	muito	dúbia	quanto	ao	tratamento	jurídico	das	
filiais	e	sucursais.	Se	considerarmos	que	a	referida	lei	tratou	as	filiais	e	as	
sucursais como órgãos da matriz, temos de admitir que todo o resultado 
apurado	na	filial	e	sucursal	refletiria	na	contabilidade	da	pessoa	jurídica.	
Sendo assim, se a filial e sucursal do exterior apresentassem prejuízo, esse 
resultado	integraria	a	contabilidade	geral	da	pessoa	jurídica.

Contudo, esse não foi o tratamento jurídico dado aos prejuízos apu-
rados	pelas	filiais	e	sucursais	situadas	no	exterior.	Segundo	o	art.	25,	§	5º,	
da	Lei	9.249/1995,	os	prejuízos	lá	apurados	poderiam	ser	compensados	
com	os	lucros	obtidos	no	exterior,	mas	não	com	lucros	auferidos	no	Brasil.	
Nesses termos, apenas o saldo positivo, representado pelo lucro apurado no 
exterior diminuído do resultado negativo também do exterior, é que seria 
transferido	para	o	Brasil.

Dessa forma, a disciplina dos prejuízos fiscais dada pela Lei 
9.249/1995	se	aproxima	do	regime	jurídico	das	coligadas	e	controladas	no	
exterior, desprezando a definição de direito privado de que as filiais e sucur-
sais	são	partes	da	matriz.	Não	se	trata	aqui	de	discutir	a	constitucionalidade	
desse dispositivo legal, mas apenas de demonstrar que, realmente, é possível 
a	interpretação	de	que	a	Lei	9.249/1995	instituiu	regime	jurídico	das	filiais	
e	sucursais	semelhante	ao	das	coligadas	e	controladas.	Tal	argumento	se	
fortalece	quando	observamos	que	o	art.	25	da	citada	lei	trata,	na	mesma	
redação, das filiais, sucursais e controladas, dando ensejo a se pensar que o 
tratamento das filiais e sucursais é o mesmo das controladas:

Art.	25.	[...];	§	2º	-	Os	lucros	auferidos	por	filiais,	sucursais	ou	contro-
ladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão 
computados na apuração do lucro real com a observância do seguinte:”

Com	o	advento	da	IN	38/1996,	ao	menos,	a	Lei	9.249/1995	passou	a	
ter uma interpretação coerente, pois, então, os lucros só seriam tributados 
quando disponibilizados, assim como ocorre quando se trata de pessoa jurí-
dica	diversa	(coligadas	e	controladas),	e	os	prejuízos	não	seriam	computados.
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Obviamente, poder-se-ia argumentar que, na verdade, é a disciplina 
dos prejuízos fiscais que está incongruente, pois deveria haver sua dedução 
dos lucros obtidos no Brasil, da mesma forma que ocorreria caso a filial esti-
vesse	situada	em	nosso	país.	Entretanto,	o	que	interessa	quando	se	trata	de	se	
responsabilizar o agente administrativo pela edição de instrução normativa 
é	verificar	se	o	ato	é	ilegal.	E,	nesse	caso,	não	se	pode	dizer	que	o	ato	é	ilegal	
se	guarda	pertinência	com	uma	das	interpretações	da	lei.	

Ademais, se a lei causou tanta controvérsia e se sua redação é dúbia, 
instituindo um regime incongruente de tributação dos lucros do exterior, os 
agentes administrativos não podem ser responsabilizados pelas inconsis-
tências	da	IN	38/1996.	Observe-se,	pela	citação	que	se	segue,	a	gravidade	
das	polêmicas	que	a	Lei	9.249/1995	e	o	caráter	apaziguador	da	IN	38/1996:

Em face das inúmeras perplexidades e discussões suscitadas pelas 
arts.	25	e	seguintes	da	Lei	nº	9.249/95,	veio	a	ser	editada	a	Instrução	
Normativa	do	Secretário	da	Receita	Federal	nº	38,	de	junho	de	1996.
Conforme resulta do preâmbulo desta Instrução Normativa, o objetivo 
de	sua	edição	consistiu	em	tentar	compatibilizar	o	regime	dos	art.	25,	
26	e	27	da	Lei	9249/95,	de	26	de	dezembro	de	1995,	com	os	art.	43	
do Código Tributário nacional, diploma de força hierárquica superior 
ao	da	lei	ordinária.	(XAVIER,	Alberto.	Direito Tributário Internacional, 
Editora	Forense,	5ª	ed,	1998,	pág.	356)

Em conclusão: em relação às controladas e coligadas, outra não pode-
ria	ser	a	disposição	da	IN	38/1996	sobre	o	momento	da	tributação	de	seus	
lucros, pois, somente após a disponibilização do lucro, é que as controladoras 
e	coligadas	brasileiras	adquirem	renda.	Em	relação	às	filiais	e	sucursais,	o	re-
gime	jurídico	tributário	estabelecido	pela	Lei	9.249/1995	dá	ensejo	à	dúvida	
sobre o tratamento jurídico das filiais e sucursais (se seriam consideradas 
pelo direito tributário como pessoas jurídicas distintas da matriz ou como 
partes desta), já que não permite a dedução dos prejuízos fiscais apurados 
por essas entidades, aproximando-se do regime jurídico das coligadas e 
controladas.	Assim,	não	se	pode	responsabilizar	o	agente	administrativo	
pela	inexatidão	da	lei.	

Nesse ponto, cabe ressaltar que um dos requisitos da ação popular 
é a ilegalidade do ato administrativo, que significa que “o ato seja contrário 
ao Direito, por infringir as normas específicas que regem sua prática ou 
por se desviar dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública” 
(MEIRELES,	2005,	p.	132).
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É	necessário,	portanto,	que	se	constate	que	o	ato	administrativo	é	
ilegal	por	contrariar	a	lei	ou	a	Constituição	Federal.	Dessa	forma,	se	o	ato	
administrativo impugnado guarda pertinência com uma das interpretações 
da	lei,	não	se	pode	dizer	que	haja	ilegalidade.	Ainda	mais	quando	se	trata	de	
lei	que	pode	ser	interpretada	de	diversas	maneiras.	Nesse	caso,	a	função	do	
ato administrativo regulamentador é justamente uniformizar a aplicação da 
lei, atribuindo-lhe uma interpretação única, que será seguida pelo restante 
da Administração:

“Sem estes padrões impostos na via administrativa, os órgãos e agentes 
administrativos guiar-se-iam por critérios díspares ao aplicarem a lei, 
do	que	resultariam	tratamentos	desuniformes	aos	administrados.	A	
mesma	lei	seria	executada	de	maneiras	distintas.	Donde,	a	expedição	
de regulamentos é ditada, como ao diante melhor se dirá, por exigên-
cias jurídicas inexcusáveis derivadas do princípio da igualdade, firma-
do,	entre	nós,	no	art.	5º,	caput,	da	Carta	Magna.”	(MELO,	ANO	2006,	 
20	ed.,	p.p.	325-326).

Posteriormente, complementa o mestre:
“Ditos regulamentos cumprem a imprescindível função de, bali-
zando o comportamento dos múltiplos órgãos e agentes aos quais 
incumbe fazer observar a lei, de um lado, oferecer segurança ju-
rídica aos administrados sobre o que deve ser considerado proi-
bido ou exigido pela lei (e, ipso facto, excluído do campo da livre 
autonomia da vontade), e de outro lado, garantir aplicação isonô-
mica da lei, pois, se não existisse esta normação infralegal, alguns 
servidores públicos, em um dado caso, entenderiam perigosa, in-
salubre ou insegura dada situação, ao passo que outros, em ca-
sos	iguais,	dispensariam	soluções	diferentes.”	(MELO,	ANO	2006,	 
20.	ed.,	p.	331)

Para regulamentar a lei, a administração, obviamente, deve inter-
pretá-la, sendo essa uma das funções do regulamento (MELO,	ANO	2006,	 
20	ed.,	p.p.	325-326).	No	caso	em	tela,	a	IN	38/1996	apenas	adotou	uma	inter-
pretação	para	a	lei,	condizente	com	o	texto	legal.	A	possibilidade	de	que	a	Lei	
9.249/1995	fosse	interpretada	de	outra	maneira	não	nos	leva	à	conclusão	
de	que	a	IN	38/1996	é	ilegal.	Se	a	Lei	9.249/1995	enseja	mais	de	uma	in-
terpretação para o seu texto, caberia ao agente administrativo adotar uma 
dessas interpretações, uniformizando a aplicação da lei e impedindo ofensas 
ao	princípio	da	igualdade.	
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Obviamente, o agente público deve adotar a interpretação que mais se 
harmonize com o sistema jurídico, principalmente com a Constituição Federal 
e	com	o	CTN.	E	foi	essa	a	opção	do	agente	administrativo,	pois	regulamentou	
a	Lei	9.249/1995	de	forma	que	garantisse	sua	coerência	—disciplinado	o	
tratamento dos lucros da mesma forma que os prejuízos são tratados — e 
contemporizou	o	conceito	constitucional	da	renda	(art.	153	da	CF)	e	o	art.	
43	do	CTN	com	os	dispositivos	da	citada	lei.

	Por	fim,	resta	lembrar	que	todas	as	regras	contidas	na	IN	38/1996	
foram	adotadas	pela	Lei	9.532/1997.	É	evidente,	portanto,	que	mesmo	o	
legislador adotou a idéia de que os lucros das filiais e sucursais no exterior 
devem ser adicionados ao lucro da matriz no Brasil somente quando forem 
disponibilizados, desprezando a concepção de que matriz e filial são a mesma 
pessoa	jurídica.

4 A interpretação literal do art. 25 do Lei 9.249/1995

Se	averiguarmos	a	redação	exata	da	Lei	9.249/1995,	notamos	que	o	
inciso	II	do	art.	25	dispôs	que	os	lucros	obtidos	por	filiais,	sucursais	e	contro-
ladas no exterior seriam “adicionados” ao lucro da matriz ou controladora, 
sugerindo que haveria uma transferência dos lucros da filial para a matriz:

“Art.	25,	par.	2º	-	Os	lucros	auferidos	por	filiais,	sucursais	ou	contro-
ladas, no exterior, de pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil serão 
computados na apuração do lucro real com observância do seguinte:
II – os lucros a que se refere o inciso I serão adicionados ao lucro líquido 
da matriz ou controladora, na proporção de sua participação acionária, 
para apuração do lucro real;”	(grifo	nosso)

Como o citado dispositivo legal prevê a necessidade de adicionar o 
lucro obtido no exterior ao lucro apurado no Brasil, conclui-se que houve 
distinção na própria lei entre o lucro apurado na matriz e o lucro apurado nas 
filiais,	sucursais	e	controladas	do	exterior.	Foi	considerado	pela	lei	que,	na	
apuração do lucro líquido, não estaria englobado o lucro das filiais, sucursais 
e	controladas	do	exterior,	o	qual	seria	adicionado	posteriormente.	A	redação	
sugere que as atividades exercidas no exterior não ingressam na contabili-
dade	geral	do	lucro	líquido	da	pessoa	jurídica,	sendo	acrescentadas	depois.

Dentro desse raciocínio, numa interpretação apenas literal da lei, é 
natural que a instrução normativa que veio regulamentá-la esclareça o signi-
ficado de lucro a ser adicionado ao resultado da matriz, pois a lei diferencia 
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os resultados obtidos no exterior e os aqui auferidos, tal como se fossem 
pessoas	jurídicas	distintas	(o	que	de	fato	ocorre	no	caso	das	controladas).

Ainda que a redação da lei contrarie as regras gerais de contabilida-
de, a interpretação do texto legal leva a crer, realmente, que o lucro líquido 
apurado no exterior não está contabilizado na escrituração geral da pessoa 
jurídica.	Portanto,	a	instrução	normativa	acatou	essa	interpretação	da	Lei	
e estipulou que somente o lucro disponibilizado pelas filiais, sucursais e 
controladas	situadas	no	exterior	seria	tributado	no	Brasil.

Embora essa não seja uma interpretação que leve em conta o conceito 
de filial adotado pelo direito comercial, é uma decorrência da letra da lei, a 
qual não pode ser desprezada quando se trata de julgar se o ato administra-
tivo	é	ilegal,	por	ter,	justamente,	contrariado	o	disposto	na	lei.	O	mínimo	a	
ser	concluído	é	que	a	alegada	ilegalidade	da	IN	38/96,	dentro	desse	contexto,	
não	é	patente.	Por	isso,	a	confusão	legislativa	poderia,	inclusive,	ter	induzido	
a	erro	o	agente	administrativo	que	editou	aquele	ato	normativo.
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Pedágio: natureza jurídica e necessidade  
de via alternativa gratuita

Emmanuel Mascena de Medeiros1

1 Introdução

É	fato	de	fácil	observação,	para	todos	aqueles	que	vivem	nas	cidades	
de grande e médio porte de nosso país, que o número de veículos nas estradas 
e	cidades	cresceu	muito	nos	últimos	anos.

Segundo os dados do Departamento Nacional de Trânsito, o Brasil 
terminou	o	mês	de	agosto	de	2011	com	68.548.151	veículos.	De	acordo	com	o	
mesmo	órgão,	o	número	total	de	veículos,	no	final	de	2001,	era	de	31.913.003.

Conforme se verifica por simples cálculos mentais, o número de ve-
ículos	no	Brasil	bem	mais	que	dobrou	em	menos	de	10	anos.	Entretanto,	as	
estradas não acompanharam esse crescimento, tornando-se seu uso, assim, 
um	serviço	público	que	necessita	de	atenção	especial	por	parte	do	Estado.

Nesse contexto, as discussões acerca do pedágio ganham ainda maior 
importância	nos	dias	de	hoje.

As dúvidas acerca dos contornos exatos do que se deve entender 
por pedágio têm provocado calorosas discussões jurídicas nas últimas dé-
cadas	em	nosso	país.	Entre	esses	debates,	possui	especial	destaque	o	tema	
da natureza desse instituto jurídico (se taxa, tarifa ou instituto híbrido) e a 
necessidade de existência de via alternativa para que se possa efetuar sua 
cobrança.

É	comum	afirmar-se	que	o	pedágio	terá	natureza	jurídica	de	preço,	
caso haja estrada alternativa gratuita, ou de taxa, caso inexista via alterna-
tiva,	e,	portanto,	o	uso	da	via	pedagiada	seja	compulsório.	Existe	ainda	a	
posição que defende que de forma alguma o pedágio poderá ser cobrado sem 
a existência de via alternativa gratuita e livre de tarifas, pois, do contrário, 
será	inconstitucional	por	violar	a	liberdade	de	locomoção	prevista	na	C.F.

1	Juiz	Federal	Substituto.
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Antes de posicionar-se sobre esses pontos, será apresentado um bre-
ve histórico do pedágio, tanto no Brasil como no mundo, para, após, tratar 
das diferenças existentes entre taxas e tarifas, da natureza jurídica do pe-
dágio e de suas consequências quanto à necessidade de via alternativa para 
a	instituição	de	tal	cobrança.

2 Breve histórico do pedágio

O pedágio, entendido como cobrança pela utilização de uma via terres-
tre,	é	um	instituto	conhecido	do	gênero	humano	desde	as	mais	priscas	eras.

Savaris	(2008)	ressalta	que	o	pedágio	é	tão	antigo	quanto	a	roda	e	as	
estradas, só que, ao contrário dessas, foi sempre considerado indesejável e 
teve	sua	história	marcada	por	opressão	e	protesto.

O primeiro exemplo de que se tem notícia foi a cobrança realizada 
pelos	sírios	e	babilônios,	cerca	de	1.000	anos	antes	de	Cristo.	Na	América	
pré-colombiana,	os	incas	cobravam	pelo	uso	das	vias	que	levavam	a	Cuzco.	

Entre os mais antigos exemplos, também merece destaque a prática 
dos romanos, que cobravam o portorium num valor diretamente relacionado 
ao	das	mercadorias	que	tramitavam	nas	estradas.	Essa	arrecadação,	que	
era realizada nos portões das cidades, é considerada antecedente de três 
cobranças modernas: os tributos alfandegários, os tributos de circulação 
interna	de	mercadorias	e	o	pedágio.

A Idade Média experimentou uma grande expansão da cobrança dos 
mais diversos pedágios por parte dos senhores feudais, com fundamento 
principalmente na manutenção e melhoria dos caminhos e na segurança 
dos	transeuntes.	Muitas	vezes	a	cobrança	era	realizada	sem	nenhuma	con-
trapartida	efetiva	por	parte	do	senhor	feudal.	

Prova da importância que o pedágio alcançou na Idade Média, ao 
menos	na	França,	é	que,	no	século	XV,	por	meio	da	police	des	péages,		Luis	
XI	passou	a	fiscalizar	as	tarifas	cobradas	e	o	cumprimento	de	obrigações	
relativas	às	estradas.	Essa	tendência	foi	se	acentuando,	sendo	os	valores	dos	
pedágios	cada	vez	mais	vinculados	à	manutenção	das	estradas.

Dando	um	grande	salto	na	história,	verifica-se	que	o	século	XIX,	por	
diversas razões, entre as quais se destaca o desenvolvimento das ferrovias, 
foi	marcado	pela	diminuição	da	cobrança	de	pedágios.	O	século	XX,	ao	con-
trário, foi marcado pela multiplicação exponencial do número de automóveis 
no mundo e de um constante desenvolvimento de uma complexa malha de 
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rodovias, o que acabou se mostrando um campo fértil para a disseminação 
da	cobrança	de	pedágios	em	todas	as	partes	do	mundo.

Especificamente quanto ao Brasil, tem-se notícia de que algumas 
formas	de	pedágio	foram	instituídas	ainda	no	período	colonial.	Destacamos	
uma, relacionada ao direito de passagem sobre os rios, que era chamada de 
barcagem.

Embora	a	Constituição	de	1824	não	tratasse	do	tema,	o	século	XIX	
trouxe ao Brasil as primeiras estradas construídas por concessão, com a 
consequente	cobrança	de	pedágios.	Entretanto,	com	o	desenvolvimento	das	
ferrovias,	essas	estradas	perderam	importância.

A	primeira	constituição	republicana,	de	1891,	apresentou	expressa	
proibição de se instituir tributos sobre o direito de locomoção:

Art	11.	É	vedado	aos	Estados,	como	à	União:	
1.º	)	criar	impostos	de	trânsito	pelo	território	de	um	Estado,	ou	na	
passagem de um para outro, sobre produtos de outros Estados da 
República ou estrangeiros, e, bem assim, sobre os veículos de terra e 
água	que	os	transportarem;	

As Cartas de 1934 e 1937 não inovaram no tema.
Em	1946,	incluiu-se	pela	primeira	vez	o	pedágio	no	texto	das	cons-

tituições	brasileiras.	Isso	se	deu	nos	seguintes	termos:	
Art	27.		É	vedado	à	União,	aos	Estados,	ao	Distrito	Federal	e	aos	Muni-
cípios estabelecer limitações ao tráfego de qualquer natureza por meio 
de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança 
de taxas, inclusive pedágio, destinada exclusivamente à indenização 
das	despesas	de	construção,	conservação	e	melhoramento	de	estradas.

A	Constituição	de	1967,	em	seu	art.	20,	II,	trouxe	redação	muito	asse-
melhada	à	constante	na	carta	constitucional	anterior.	A	emenda	constitucio-
nal	1/1969	fez	desaparecer	a	referência	ao	pedágio	do	texto	constitucional.	
Tem	especial	importância	nesse	período	o	Decreto-Lei	791/1969,	que,	em-
bora os textos constitucionais claramente tratassem o pedágio como tributo, 
foi	expresso	em	considerá-lo	uma	tarifa.

A	Constituição	cidadã	de	1988	tratou	o	pedágio	entre	as	limitações	
do poder de tributar, dispondo nos seguintes termos:

Art.	150.	Sem	prejuízo	de	outras	garantias	asseguradas	ao	contribuinte,	
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(...)
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V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de 
tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de 
pedágio	pela	utilização	de	vias	conservadas	pelo	Poder	Público;

3 Diferenças entre taxas e preços públicos

Em breves linhas, pode-se afirmar que preço público, também deno-
minado de tarifa, é a contraprestação pela utilização de serviços públicos 
não essenciais, que podem ser cobrados diretamente pelo Estado ou por 
concessionária	do	referido	serviço.

Quanto	às	taxas,	o	próprio	texto	constitucional	define,	no	art.	145,	II,	
em que hipóteses esse tributo pode ser aplicado: em razão do exercício do 
poder de polícia ou da utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos 
específicos	e	divisíveis,	prestados	ao	contribuinte	ou	postos	a	sua	disposição.

Daí	extraímos	duas	espécies	de	taxas:	as	de	polícia	e	as	de	serviço.	
Dessas, interessa-nos particularmente a taxa de serviço, que comumente 
tem	suas	hipóteses	de	cabimento	confundidas	com	as	de	preço	público.	O	
fato de serviços públicos poderem ser remunerados tanto por taxas como 
por preços públicos faz com que haja constante e intenso debate sobre qual 
dessas duas espécies deve ser cobrada, principalmente quando se discute 
acerca	de	pedágios.

Quanto às diferenças entre esses dois institutos, merecem destaque 
as	seguintes:	1	–	as	taxas	estão	sujeitas	ao	regime	de	direito	público	e,	con-
sequentemente, aos princípios tributários que limitam as possibilidades de 
cobrança por parte do Estado, enquanto os preços públicos estão sujeitos 
ao	regime	de	direito	privado;	2	–	o	sujeito	ativo	da	taxa	será	sempre	pessoa	
jurídica de direito público, ao passo que os preços públicos poderão ser co-
brados tanto por pessoas jurídicas de direito público como pelas de direito 
privado,	desde	que	concessionárias	do	serviço	público;	3	–	taxas	podem	
ser	cobradas	pela	utilização	efetiva	ou	potencial	de	um	serviço	público;	por	
outro lado, os preços públicos só podem ser cobrados pela utilização efetiva 
de	um	determinado	serviço.

A principal diferença reside em quais hipóteses um serviço público 
pode	ser	remunerado	por	taxa	e	em	quais	pode	ser	cobrado	preço	público.

Quanto a esse tema, existe julgamento paradigmático do Supremo 
Tribunal	Federal	que	trata	muito	bem	a	questão.	No	bojo	do	Recurso	Extra-

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   91 20/9/2012   16:32:00



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

92

ordinário	209.363/SP,	o	Ministro	Carlos	Velloso	adotou	o	seguinte	critério,	
acompanhado pela maioria do plenário:

1)	serviços	públicos	propriamente	estatais,	em	cuja	prestação	o	Estado	
atue no exercício de sua soberania, visualizada esta sob o ponto de vista 
interno e externo: esses serviços são indelegáveis, porque somente o 
Estado	pode	prestá-los.	São	remunerados,	por	isso	mesmo,	mediante	
taxa,	mas	o	particular	pode,	de	regra,	optar	por	sua	utilização	ou	não.	
Exemplo:	o	serviço	judiciário,	o	de	emissão	de	passaportes.	Esses	ser-
viços, não custa repetir, por sua natureza, são remunerados mediante 
taxa e a sua cobrança somente ocorrerá em razão da utilização do 
serviço, não sendo possível a cobrança pela mera potencialidade de 
sua	utilização.(...)
2)	serviços	públicos	essenciais	ao	interesse	público:	são	serviços	pres-
tados	no	interesse	da	comunidade.	São	remunerados	mediante	taxa.	
E porque são essenciais ao interesse público, porque essenciais à co-
munidade ou à coletividade, a taxa incidirá sobre a utilização efetiva 
ou	potencial	do	serviço.	É	necessário	que	a	lei	—	para	cuja	edição	será	
observado o princípio da razoabilidade, mesmo porque, como bem 
lembrou o Ministro Moreira Alves, citando Jéze, a noção de serviços 
essenciais é de certo modo relativa, porque varia de Estado para Estado 
e	de	época	(RTJ	98/238)	—	estabeleça	a	cobrança	sobre	a	prestação	
potencial,	ou	admita	essa	cobrança	por	razão	de	interesse	público.	
Como exemplo, podemos mencionar o serviço de distribuição de água, 
de	coleta	de	lixo,	de	esgoto,	de	sepultamento.(...)
3)	serviços	públicos	não	essenciais	e	que,	não	utilizados,	disso	não	re-
sulta	dano	ou	prejuízo	para	a	comunidade	ou	para	o	interesse	público.	
Esses serviços são, de regra, delegáveis, vale dizer, podem ser conce-
bidos	e	podem	ser	remunerados	mediante	preço	público.	Exemplo:	o	
serviço postal, os serviços telefônicos, telegráficos, de distribuição de 
energia	elétrica,	de	gás,	etc.	(STF,	Tribunal	Pleno,	RE	209365/SP,	rel.	
min.	Carlos	Velloso, DJ	07/12/2000.)

Da leitura desse claro trecho do julgado, vê-se que somente os ser-
viços públicos não essenciais, entendidos como aqueles em que se não uti-
lizados disso não resultará dano ou prejuízo para a comunidade ou para o 
interesse	público,	podem	ter	sua	cobrança	realizada	mediante	preço	público.	
Os demais — serviços públicos propriamente estatais e essenciais ao inte-
resse	público	—,	por	óbvio,	só	podem	ser	remunerados	por	taxa.
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4 Natureza jurídica do pedágio

Uma das posições mais defendidas nos livros da doutrina tributarista 
em geral é a de que o pedágio tem natureza tributária, consistindo em uma 
taxa	de	serviço.	O	principal	argumento	nesse	sentido	é	que	no	texto	cons-
titucional a referência ao pedágio se dá justamente entre as limitações ao 
poder	de	tributar,	conforme	já	acima	referido.

Acentuam vários autores que a Constituição, ao afirmar que em face 
de uma determinada situação, não se pode instituir tributos, ressalvada a 
cobrança de pedágio, só pode estar conferindo natureza tributária ao pedá-
gio.	Não	faria	sentido	excetuar	da	regra	algo	que	não	estaria	contido	nela.	
Interpretação	oposta	tornaria	o	texto	constitucional	sem	sentido.

Foi com esse raciocínio, inclusive, que o STF, no julgamento do Recur-
so	Extraordinário	181.475/RS,	acertadamente	destacou	a	natureza	tributária	
do	pedágio.	Dispõe o julgado:

O fato de ter sido o pedágio tratado no Sistema Tributário Nacional 
exatamente	nas	limitações	ao	poder	de	tributar	—	CF,	art.	150,	V	—	é	
significativo.	Ora,	incluído	numa	ressalva	a	uma	limitação	à	tributação,	
se	fosse	preço,	a	ressalva	não	teria	sentido.	É	dizer,	se	está	a	Consti-
tuição tratando de limitações à tributação, não haveria sentido impor 
limitação a um preço (tarifa), que tem caráter contratual, assim inclu-
ído	no	regime	de	direito	privado.	O	pedágio	tem	natureza	jurídica	de	
taxa.	(STF,	Segunda	Turma,	RE	181475/RS,	rel.	Min.	Carlos	Velloso,	
DJ	25/06/99)

Não	ousamos	discordar	dessa	interpretação.	Entretanto,	conforme	
leciona	Amaro	(2006),	“nem	só	de	taxas	vivem	os	serviços	públicos”.

Defendemos que o uso das rodovias é serviço público não essencial e 
que, se não utilizado, disso não resulta dano ou prejuízo para a comunidade 
ou	para	o	interesse	público.	Assim,	na	esteira	do	voto	do	STF	citado	no	tópico	
anterior,	pode	ele	ser	remunerado	por	preço	público.

O	fundamento	constitucional	dessa	interpretação	está	no	art.	175,	
parágrafo único, III, segundo o qual incumbe ao Poder Público, diretamente 
ou sob regime de concessão, ou permissão, prestar os serviços públicos, 
devendo a lei dispor	sobre	a	política	tributária.
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A	autorização	disposta	no	art.	175	da	Constituição	impõe	que,	acaso	
escolhida a via da concessão, o serviço, uma vez que passa a ser regido por 
uma	relação	de	direito	privado,	deva	ser	remunerado	por	preço	público.

Vê-se, então, que a natureza jurídica do pedágio depende da escolha 
do Estado, devendo, entretanto, ser remunerado mediante preço público na 
hipótese de se optar pela concessão, observando-se a justa remuneração do 
capital, o melhoramento e a expansão do serviço público e mantendo-se o 
equilíbrio	econômico-financeiro	da	avença.	

Em que pesem as abalizadas vozes que ainda defendem a natureza 
somente tributária do pedágio, a própria legislação infraconstitucional já 
trata expressamente da possibilidade da instituição de pedágio cobrado 
por	meio	de	tarifa.	É	que	a	Lei	10.233/2001	traz	as	seguintes	disposições:

Art.	26.	Cabe	à	ANTT,	como	atribuições	específicas	pertinentes	ao	
Transporte Rodoviário:
(...)
VI – publicar os editais, julgar as licitações e celebrar os contratos de 
concessão de rodovias federais a serem exploradas e administradas 
por	terceiros;
(...)
§	2º	Na	elaboração	dos	editais	de	licitação,	para	o	cumprimento	do	
disposto no inciso VI do caput, a ANTT cuidará de compatibilizar a 
tarifa do pedágio com as vantagens econômicas e o conforto de viagem, 
transferidos aos usuários em decorrência da aplicação dos recursos de 
sua arrecadação	no	aperfeiçoamento	da	via	em	que	é	cobrado.

5 Necessidade de via alternativa para a cobrança de pedágio

Inicialmente, ressaltamos que não há sentido na afirmação de que 
o pedágio não pode ser cobrado sem a existência de via alternativa porque 
violaria	o	direito	de	ir	e	vir.		Se	a	própria	Constituição,	na	mesma	parte	em	
que deixa clara a natureza tributária do pedágio, afirma que ele pode limitar 
o direito de locomoção, parece-nos claro que o pedágio é uma exceção em 
que	se	pode	diminuir	o	alcance	do	direito	de	ir	e	vir.	

Somente se abusivo o pedágio, e só da análise do caso concreto é 
que se poderá chegar a essa conclusão, é que se poderá considerar que sua 
cobrança	viola	o	direito	de	ir	e	vir.
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Em tendo o pedágio natureza jurídica de taxa, a inexistência de via 
alternativa de locomoção também não gera maiores problemas, já que uma 
das	características	dos	tributos	é	a	compulsoriedade.

Entretanto, em se tratando de pedágio cobrado com natureza de pre-
ço público, argumenta-se que se estaria compelindo o particular a tomar 
parte numa relação contratual, de tal forma que a relação de direito privado 
seria	tão	cogente	quanto	a	de	direito	público.

Assim, na hipótese de pedágio cuja natureza jurídica seja de tarifa, 
somente existindo via alternativa é que se poderia cobrá-lo, sob pena de 
transformá-lo	em	verdadeira	taxa	cobrada	por	particulares.

Ocorre,	entretanto,	que	a	própria	Constituição,	no	já	citado	art.	175,	
parágrafo	único,	III,	dispõe	que	compete	a	lei	tratar	da	política	tarifária.	A	lei	
que	trata	das	concessões	e	permissões	de	serviços	públicos	(Lei	8.687/1995)	
assevera,	em	seu	art.	9º,	§	1º,	com	a	redação	dada	pela	Lei	9.648/1998,	que	a	
cobrança de tarifa somente será condicionada à existência de serviço público 
alternativo	e	gratuito	para	o	usuário	nos	casos	expressamente	previstos	em	lei.	

Não havendo exceção dispondo sobre o pedágio, sua cobrança como 
preço público, independentemente da existência de via alternativa, encontra 
resguardo	em	lei	com	amparo	constitucional,	sendo,	portanto,	legítima.	Não	
foi outra a conclusão a que chegou o STJ ao analisar a questão:

ADMINISTRATIVO.	RECURSOS	ESPECIAIS.	COBRANÇA	DE	PEDÁGIO	EM	
RODOVIA	FEDERAL	POR	EMPRESA	CONCESSIONÁRIA.	LEI	9.648/1988.	
DESNECESSIDADE	DE	EXISTÊNCIA	DE	SERVIÇO	PÚBLICO	QUE	DISPO-
NIBILIZE	GRATUITAMENTE	VIA	ALTERNATIVA	DE	TRÂNSITO.	EXI-
GÊNCIA	SOMENTE	APLICÁVEL	A	SITUAÇÕES	EXPRESSAMENTE	PRE-
VISTAS	EM	LEI,	QUE	NÃO	É	O	CASO	DOS	AUTOS.	RECURSOS	ESPECIAIS	
PROVIDOS	PARA	O	FIM	DE	RECONHECER	LEGÍTIMA	A	COBRANÇA	DO	
PEDÁGIO	E	IMPEDIR	A	DEVOLUÇÃO	DAS	QUANTIAS	PAGAS.
1.	O	acórdão	recorrido	dispôs,	para	se	preservar	a	legalidade	da	co-
brança de pedágio de empresa concessionária que administra rodovia 
federal, ser necessária a disponibilização de via pública alternativa e 
gratuita para os usuários, motivo pelo qual julgou indevida a exigência 
de	pedágio.	Contudo,	tal	exegese	está	equivocada,	uma	vez	que	a	Lei	
9.648/1988,	que	regula	a	questão	controversa,	não	faz	tal	exigência.
2.	Com	efeito,	a	disponibilização	e	oferta	de	via	pública	alternativa	e	
gratuita para os usuários, em caráter obrigatório, somente deve ser 
imposta	quando	objeto	de	previsão	expressa	de	lei.
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3.	RECURSOS	ESPECIAIS	interpostos	pela	Rodovia	das	Cataratas	S/A,	
pelo Estado do Paraná e pela União PROVIDOS para o fim de reconhe-
cer legítima, na espécie, a cobrança do pedágio, e impedir a devolução 
das	quantias	pagas.	(STJ,	Primeira	Turma,	REsp	617002/PR,	rel.	min.	
José Delgado, DJ	29/06/2007,	p.	490)

6 Conclusões

a) Tratando-se de serviços públicos não essenciais e de sua não uti-
lização não resultar em dano ou prejuízo para a comunidade ou para o in-
teresse público, sua remuneração pode ensejar a cobrança tanto de taxas 
como	de	preços	públicos.

b)	Da	forma	como	disposto	no	art.	150,	V,	da	Constituição	Federal,	
o pedágio tem natureza tributária, já que não há sentido em se excetuar de 
uma	regra	algo	que	não	esteja	nela	incluído.

c) O uso das rodovias está entre os serviços públicos que podem ser 
concedidos.	Em	consequência,	por	força	de	dispositivo	constitucional,	o	
pedágio	pode	também	ser	cobrado	mediante	preço	público.

d) Por ambas as hipóteses terem amparo na Constituição, podem co-
existir no ordenamento o pedágio com natureza jurídica de taxa e o pedágio 
com	natureza	jurídica	de	preço	público.

e) A existência de via alternativa gratuita não é condição para a co-
brança de pedágio, seja porque a taxa tem natureza compulsória, seja porque 
a tarifa pode ser cobrada independentemente de opção gratuita do serviço 
público	concedido,	salvo	exceção	legal.	
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A parcela variável da contribuição previdenciária destinada 
ao seguro de acidente do trabalho (SAT). A atual questão 

envolvendo o fator acidentário de prevenção (FAP)

Henrique Gouveia da Cunha1

A Contribuição ao Seguro de Acidentes do Trabalho – SAT está previs-
ta	no	art.	22,	II,	da	Lei	8.212/1991,	com	a	nova	redação	da	Lei	9.528/1997.	
Cuida-se de parcela variável da contribuição das empresas, ou das entida-
des a estas equiparadas, sobre a remuneração dos segurados empregados 
e avulsos, destinada ao financiamento específico do benefício previsto nos 
arts.	57	e	58	da	Lei	8.213/1991	(aposentadoria	especial).	Não	se	trata,	pois,	
de	contribuição	nova	ou	adicional	de	contribuição.	A	Lei	8.212/1991,	no	art.	
22,	II,	com	redação	da	Lei	9.732/1998,	estabelece	as	alíquotas	de	1%,	2%	ou	
3%,	conforme	o	grau	de	risco	da	atividade	preponderante	da	empresa	seja	
considerado	leve,	médio	ou	grave.

A questão inicial, objeto de debate doutrinário e jurisprudencial sobre 
a	matéria,	consistiu	em	se	verificar	se	o	inciso	II	do	art.	22,	ao	utilizar-se	de	
conceito indeterminado, qual seja, o de atividade preponderante da empresa, 
resultando numa espécie de norma tributária em branco, estaria ou não em 
conformidade	com	o	princípio	da	legalidade	tributária	estrita.	O	Supremo	
Tribunal Federal pronunciou-se pela constitucionalidade da contribuição 
ao SAT sob o entendimento de que a lei dispôs sobre todos os aspectos da 
norma tributária impositiva, não violando a legalidade tributária deixar 
ao Executivo a complementação dos conceitos, devendo este, quando do 
exercício da competência regulamentar, atentar para o conteúdo da lei, sob 
pena	de	ilegalidade	a	ser	objeto	de	controle	específico	(STF,	RE	343.446/SC, 
rel.	min.	Carlos	Velloso).

Considera-se preponderante a atividade que ocupa, na empresa, o 
maior	número	de	segurados	empregados	e	trabalhadores	avulsos	(art.	202	
do	Decreto	3.048/1999),	tendo	sido	corrigida	a	distorção	pelo	Superior	Tri-
bunal de Justiça, no desempenho do controle de legalidade, determinando-se 
a verificação da atividade preponderante por estabelecimento, e não por 
empresa, porquanto uma mesma sociedade pode segmentar-se em estabele-

1 Juiz Federal Substituto
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cimentos com distintas atividades, como a indústria, o comércio, o depósito, 
a	Administração,	entre	outras.

Para Ricardo Lobo Torres 2, a definição de atividades preponderantes 
para efeito de determinação de grau de risco por ato do Poder Executivo 
não contraria o princípio da legalidade, devendo os riscos de acidente do 
trabalho ser cobertos pelas empresas que expõem os seus empregados a 
atividades que os provoquem, inexistindo razão para que esse financiamento 
seja	repassado	à	sociedade	como	um	todo.	O	conceito	de	risco	leve,	médio	
ou grave, salienta o festejado professor, é cambiante, estando ao sabor do 
crescimento	das	atividades	econômicas	e	do	desenvolvimento	tecnológico.

Os	§§	6º	e	7º	do	art.	57	da	Lei	8.213/1991,	com	redação	dada	pela	Lei	
9.032/1995,	ao	disciplinarem	a	aposentadoria	especial,	determinam	acrés-
cimo	na	alíquota	da	contribuição	ao	SAT,	de	12,	9	ou	6	pontos	percentuais	
especificamente sobre a remuneração do segurado (que integra a folha de 
salários) que exerça atividade que permita a concessão de aposentadoria 
especial	após	quinze,	vinte	ou	vinte	e	cinco	anos.	Assim,	a	alíquota	poderá	
chegar	a	15%	em	relação	à	remuneração	de	cada	um	desses	segurados,	em	
conformidade	com	a	atividade	desempenhada.

A	Lei	10.666/2003	prevê,	por	seu	turno,	que	poderá	haver	redução	de	
até	50%	ou	aumento	de	até	100%	das	alíquotas	acima	citadas	em	razão	do	
desempenho da empresa relativamente aos níveis de frequência, gravidade 
e	custo	dos	acidentes	de	trabalho.

Hodiernamente, debate-se na jurisprudência e na doutrina a consti-
tucionalidade e legalidade do Fator Acidentário de Prevenção – FAP, índice 
que resultará no aumento ou na diminuição das alíquotas da contribuição 
ao	SAT/RAT,	nos	termos	da	previsão	contida	no	art.	10	da	Lei	10.666/2003.	

Com	efeito,	dispunha	o	art.	195,	§	9º,	da	Constituição	Federal	de	1988,	
introduzido	pela	Emenda	Constitucional	20/1998,	que	as	contribuições	so-
ciais previstas no inciso I do referido artigo poderiam ter alíquotas ou bases 
de cálculo diferenciadas em razão da atividade econômica ou da utilização 
intensiva	da	mão	de	obra.

Na	redação	conferida	pela	Emenda	Constitucional	47/2005,	a	dife-
renciação de alíquotas e bases de cálculo dessas exações poderá ser realiza-

2		TORRES,	Heleno	Taveira	(org.).	Direito	tributário	ambiental.	São	Paulo:	Malheiros	ed.,	2005,	pp.	
42-43.
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da pelo legislador, considerando, ainda, o porte da empresa ou a condição 
estrutural	do	mercado	de	trabalho.

A	citada	regra,	seja	na	redação	da	Emenda	Constitucional	20/1998	
ou	na	da	Emenda	Constitucional	47/2005,	não	permite	a	instituição	de	trata-
mento contrário ao princípio da isonomia ao autorizar a fixação de alíquotas 
ou	bases	de	cálculos	diferenciadas	para	as	contribuições	sociais.

Ao contrário, impõe-se ao legislador, com o escopo de concretizar o 
princípio da isonomia em dimensão material, estabelecer critérios de distin-
ção que considerem a atividade econômica desempenhada por determinado 
grupo de contribuintes e os riscos a ela inerentes, o que justifica a diferen-
ciação	de	alíquotas	para	a	contribuição	ao	SAT;	a	utilização	intensiva	de	mão	
de	obra;	e,	ainda,	o	porte	da	empresa	e	a	condição	estrutural	do	mercado	de	
trabalho	em	determinado	contexto.

Admite-se, assim, a dosagem da carga tributária, por meio da dife-
renciação de alíquotas, para conferir-se tratamento diferenciado àqueles 
que se encontram em situação distinta, de molde a lograr-se a satisfação de 
interesses de natureza extrafiscais por meio da tributação, observados os 
princípios da isonomia, da capacidade contributiva e de demais limitações 
constitucionais	ao	poder	de	tributar.

Pondere-se, nessa perspectiva, a necessidade de se exigir a existência 
de correlação lógica e de justificativa racional que legitime o critério eleito 
para que seja realizada a diferenciação no plano legislativo, consoante lembra 
Celso Antônio Bandeira de Melo 3.

Com esse escopo e atuando nos estritos limites da moldura constitu-
cional	acima	traçada,	o	art.	22	da	Lei	8.212/1991,	na	redação	dada	pela	Lei	
9.528/1997,	fixou,	com	precisão,	a	hipótese	de	incidência,	a	base	de	cálculo,	
as alíquotas e os sujeitos passivos da contribuição ao Seguro de Acidentes 
do	Trabalho	–	SAT,	satisfazendo	ao	princípio	da	reserva	legal	(artigo	97	do	
Código	Tributário	Nacional).

A teor da previsão contida no supracitado dispositivo legal, as alí-
quotas atinentes ao risco de acidente do trabalho – RAT corresponderão a 
1%,	2%	e	3%,	considerando	a	atividade	preponderante	desenvolvida	pela	
empresa	com	exposição	dos	segurados	a	risco	leve	(1%),	médio	(2%)	e	
grave	(3%).

3		MELO,	Celso	Antônio	Bandeira	de.	Conteúdo	do	princípio	da	igualdade.	3.	ed.	São	Paulo:	Malheiros,	
1999,	p.	21.
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A	concretização	do	citado	comando	legislativo	ficou	vazada	no	art.	
202,	§§	3º	e	4º	do	Regulamento	da	Previdência	Social.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme se salien-
tou, não vislumbrava ofensa aos princípios da legalidade e da tipicidade 
cerrada em virtude da definição regulamentar do grau de risco das atividades 
preponderantes desenvolvidas pela empresa, de acordo com o precedente 
colacionado:

CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	CONTRIBUIÇÃO:	 SEGURO	DE	
ACIDENTE	DO	TRABALHO	–	SAT.	Lei	7.787/1989,	arts.	3º	e	4º;	Lei	
8.212/1991,	art.	22,	II,	redação	da	Lei	9.732/1998.	Decretos	612/1992,	
2.173/1997	e	3.048/1999.	C.F.,	art.	195,	§	4º;	art.	154,	II;	art.	5º,	II;	
art.	150,	I.	I.	–	Contribuição	para	o	custeio	do	Seguro	de	Acidente	do	
Trabalho	–	SAT:	Lei	7.787/1989,	art.	3º,	II;	Lei	8.212/1991,	art.	22,	II:	
alegação	no	sentido	de	que	são	ofensivos	ao	art.	195,	§	4º,	c/c	art.	154,	
I,	da	Constituição	Federal:	improcedência.	Desnecessidade	de	obser-
vância	da	técnica	da	competência	residual	da	União,	C.F.,	art.	154,	I.	
Desnecessidade de lei complementar para a instituição da contribuição 
para	o	SAT.	II.	–	O	art.	3º,	II,	da	Lei	7.787/1989,	não	é	ofensivo	ao	prin-
cípio	da	igualdade,	por	isso	que	o	art.	4º	da	mencionada	Lei	7.787/1989	
cuidou	de	tratar	desigualmente	aos	desiguais.	III.	–	As	Leis	7.787/1989,	
art.	3º,	II,	e	8.212/1991,	art.	22,	II,	definem,	satisfatoriamente,	todos	os	
elementos	capazes	de	fazer	nascer	a	obrigação	tributária	válida.	O	fato	
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos 
de “atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave”, 
não	implica	ofensa	ao	princípio	da	legalidade	genérica,	C.F.,	art.	5º,	II,	
e	da	legalidade	tributária,	C.F.,	art.	150,	I.	IV.	–	Se	o	regulamento	vai	
além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas 
de	ilegalidade,	matéria	que	não	integra	o	contencioso	constitucional.	
V.	–	Recurso	extraordinário	não	conhecido.	(RE	343446,	Relator(a):		
Min.	CARLOS	VELLOSO,	Tribunal	Pleno,	julgado	em	20/03/2003,	DJ	
04-04-2003	PP-00040	EMENT	VOL-02105-07	PP-01388)

Posteriormente, atuando em consonância com o permissivo consti-
tucional	acima	citado,	previu	o	art.	10	da	Lei	10.666/2003	que:

Art.	10.	A	alíquota	de	contribuição	de	um,	dois	ou	três	por	cento,	des-
tinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou 
daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade 
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, poderá ser 
reduzida, em até cinquenta por cento, ou aumentada, em até cem por 
cento, conforme dispuser o regulamento, em razão do desempenho 
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da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado 
em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de 
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia apro-
vada	pelo	Conselho	Nacional	de	Previdência	Social.

Faremos, inicialmente, digressão para o desenvolvimento do tema 
da competência regulamentar em matéria tributária e seus limites, a fim de 
traçar as premissas que servirão de alicerce para o exame da constituciona-
lidade	do	Fato	Acidentário	de	Prevenção.

Prevê a Constituição Federal, na seção que trata das atribuições do 
presidente da República, que é de sua competência privativa “sancionar, pro-
mulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos 
para	sua	fiel	execução”	(art.	84,	IV).

É	incabível	a	edição	pelo	Poder	Executivo	de	regulamentos	autôno-
mos — destinados a normatizar hipóteses não predefinidas na lei —, mas, 
tão somente, os regulamentos destinados a explicitar o modo de execução 
da	lei	regulamentada.

O festejado constitucionalista José Afonso da Silva, com autoridade, 
leciona:

(...)	o	poder	regulamentar	é	faculdade	constitucionalmente	outorgada	
aos Chefes do Poder Executivo nas três esferas governamentais que 
convivem no sistema brasileiro de autonomias, para a fiel execução das 
leis e para dispor sobre a organização e o funcionamento da adminis-
tração.	Aí	se	reconhecem	dois	tipos	de	regulamentos:	o	regulamento	
de	execução	e	o	regulamento	de	organização.	O	sistema	constitucional	
brasileiro não admite o chamado regulamento independente ou au-
tônomo, fora o regulamento de organização que a doutrina, às vezes, 
também	considera	um	tipo	autônomo;	agora,	em	face	do	inciso	IV	do	
art.	84,	não	pode	ser	considerado	autônomo,	porque	se	prevê	que	seja	
expedido	‘na	forma	da	lei’;	fica,	pois,	sujeito	a	uma	reserva	relativa	de	
lei.	O	princípio	é	que	o	poder	regulamentar	consiste	num	poder	ad-
ministrativo no exercício de função normativa subordinada, qualquer 
que	seja	seu	objeto.	Significa	dizer	que	se	trata	de	poder	limitado.	Não	
é	poder	legislativo;	não	pode,	pois,	criar	normatividade	que	inove	a	
ordem	jurídica.	Seus	limites	naturais	situam-se	no	âmbito	da	compe-
tência	executiva	e	administrativa,	onde	se	insere.	Ultrapassar	esses	
limites importa em abuso de poder, em usurpação de competência, 
tornando-se írrito o regulamento dele proveniente4.

4		 SILVA,	 José	 Afonso	 da.	 Curso	 de	 Direito	 Constitucional	 Positivo,	 24.	 ed.	 São	 Paulo:	 Malheiros	
Editores,	2005,	pp.	425-426.
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Para Alexandre de Moraes, “o Presidente da República não pode esta-
belecer normas gerais criadoras de direitos e obrigações, por ser função do 
Poder Legislativo”, de modo que “o regulamento não poderá alterar dispo-
sição legal, tampouco criar obrigações diversas das previstas em disposição 
legislativa”5.

Ante a conclusão de que, em regra, não se autoriza a edição de decre-
tos	autônomos,	analisaremos	a	finalidade	e	os	limites	dessa	competência.

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello:
A Constituição prevê os regulamentos executivos porque o cumpri-
mento de determinadas leis pressupõe uma interferência de órgãos 
administrativos para a aplicação do que nelas se dispõe, sem, entre-
tanto, predeterminar exaustivamente, isto é, com todas as minúcias, 
a	forma	exata	da	atuação	administrativa	pressuposta.
(...)
Ditas normas são requeridas para que se disponha sobre o modo de 
agir dos órgãos administrativos, tanto no que concerne aos aspectos 
procedimentais do seu comportamento quanto no que respeita aos 
critérios que devem obedecer em questões de fundo, como condição 
para	cumprir	os	objetivos	da	lei.	Ao	conceituar	o	regulamento,	o	Prof.	
O.	A.	Bandeira	de	Mello	frisa	precisamente	que	suas	regras	são	‘re-
ferentes à organização e ação do Estado, enquanto poder público’, e 
assinala	que	‘hão	de	ter	por	conteúdo	regras	orgânicas	e	processuais	
destinadas a por em execução os princípios institucionais estabelecidos 
por lei, ou normas em desenvolvimento dos preceitos constantes da 
lei, expressos ou implícitos, dentro da órbita por ela circunscrita, isto 
é,	das	diretrizes,	em	pormenor,	por	ela	determinadas.’
18.	Em	face	do	quanto	foi	dito,	já	se	pode	assinalar	e	enfatizar	que:
a) Onde não houver espaço para uma atuação administrativa, não 
haverá	cabida	para	regulamento	(...).	O	sistema	só	requer	ou	admite	
regulamento, como instrumento de adaptação ou ordenação ao apare-
lho administrativo, tendo em vista, exatamente, a criação de condições 
para	a	fiel	execução	das	leis.
b) Onde não houver liberdade administrativa alguma a ser exercitada 
(discricionariedade) — por estar prefigurado na lei o único modo e 
o único possível comportamento da Administração ante hipóteses 
igualmente estabelecidas em termos de objetividade absoluta —, não 

5		MORAES,	Alexandre	de.	Direito	Constitucional.	17.	ed.	São	Paulo:	Atlas,	2005,	p.	429.
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haverá lugar para regulamento que não seja mera repetição da lei ou 
desdobramento	do	que	nela	se	disse	sinteticamente.
19.	É	esta	segunda	conclusão	que	abre	passo	para	uma	terceira,	a	saber:	
o regulamento executivo, único existente no sistema brasileiro, é um 
meio de disciplinar a discrição administrativa, vale dizer, de regular 
a liberdade relativa que viceje no interior das balizas legais, quando 
a Administração esteja posta na contingência de lei que demande ul-
teriores	precisões.

(...)
20.	Sem	estes	padrões	impostos	na	via	administrativa,	os	órgãos	e	
agentes administrativos guiar-se-iam por critérios díspares ao apli-
carem a lei, do que resultariam tratamentos desuniformes aos admi-
nistrados.	A	mesma	lei	seria	executada	de	maneiras	distintas.	Donde,	
a expedição de regulamentos é ditada, como ao diante melhor se dirá, 
por exigências jurídicas inescusáveis derivadas do princípio da igual-
dade	(...).

(...)
25.	Disse	Pontes	de	Miranda:
‘Se	o	regulamento	cria	direito	ou	obrigações	novas,	estranhos	à	lei,	ou	
faz reviver direitos, deveres, pretensões, obrigações, ações ou exceções, 
que	a	lei	apagou,	é	inconstitucional.	Por	exemplo:	se	faz	exemplificativo	
o	que	é	taxativo,	ou	vice-versa.	Tampouco	pode	ele	limitar,	ou	ampliar	
direitos, deveres, pretensões, obrigações ou exceções à proibição, salvo 
se	estão	implícitas.	Nem	ordenar	o	que	a	lei	não	ordena	(...).	Nenhum	
princípio	novo,	ou	diferente,	de	direito	material	se	lhe	pode	introduzir.	
Em consequência disso, não fixa, nem diminui, nem eleva vencimen-
tos,	nem	institui	penas,	emolumentos,	taxas	ou	isenções.	Vale	dentro	
da	lei,	fora	da	lei	a	que	se	reporta,	ou	das	outras	leis,	não	vale.	Em	se	
tratando de regra jurídica de direito formal, o regulamento não pode 
ir além da edição de regras que indiquem a maneira a ser observada 
a	regra	jurídica.’

(...)
Há inovação proibida sempre que seja impossível afirmar-se que aque-
le específico direito, dever, obrigação, limitação ou restrição já estavam 
estatuídos	e	identificados	na	lei	regulamentada.	Ou	inversamente:	há	
inovação proibida quando se possa afirmar que aquele específico di-
reito, dever, obrigação, limitação ou restrição incidente sobre alguém 
não	estavam	já	estatuídos	ou	identificados	na	lei	regulamentada.	A	
identificação não precisa ser absoluta, mas deve ser suficiente para que 
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se reconheçam as condições básicas de sua existência em vista de seus 
pressupostos,	estabelecidos	na	lei	e	nas	finalidades	que	ela	protege.
É, pois, à lei, e não ao regulamento, que compete indicar as condições 
de aquisição ou restrição de direito. Ao regulamento só pode assistir, à 
vista das condições preestabelecidas, a especificação delas. E esta es-
pecificação tem que se conter no interior do conteúdo significativo das 
palavras legais enunciadoras do teor do direito ou restrição e do teor 
das condições a serem preenchidas. Deveras, disciplinar certa matéria 
não é conferir a outrem o poder de discipliná-la. Fora isto possível, e a 
segurança de que ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer al-
guma coisa senão em virtude da lei’ deixaria de se constituir em proteção 
constitucional. Em suma: não mais haveria a garantia constitucional 
aludida, pois os ditames ali insculpidos teriam sua valia condicionada 
às decisões infraconstitucionais, isto é, as que resultassem do querer do 
legislador ordinário.

(...)
27.	Por	isto,	a	lei	que	limitar-se	a	(pretender)	transferir	ao	Executivo	o	
poder de ditar, por si, as condições ou meios que permitem restringir 
um	direito	configura	delegação	disfarçada,	inconstitucional.
(...)
30.	Considera-se	que	há	delegação	disfarçada	e	inconstitucional,	efe-
tuada fora do procedimento regular, toda vez que a lei remete ao exe-
cutivo a criação das regras que configuram o direito ou que geram 
a	obrigação,	o	dever	ou	a	restrição	à	liberdade.	Isto	sucede	quando	
fica deferido ao regulamento definir por si mesmo as condições ou 
requisitos necessários ao nascimento do direito material ou ao nasci-
mento	da	obrigação,	dever	ou	restrição.	Ocorre,	mais	evidentemente,	
quando a lei faculta ao regulamento determinar obrigações, deveres, 
limitações ou restrições que já não estejam previamente definidos e 
estabelecidos na própria lei6.

A partir dessas considerações, o autor acima citado examina o con-
teúdo da competência regulamentar e conclui que

os regulamentos serão compatíveis com o princípio da legalidade 
quando, no interior das possibilidades comportadas pelo enunciado 
legal, os preceptivos regulamentares servem a um dos seguintes pro-
pósitos: (I) limitar a discricionariedade administrativa, seja para (a) 

6		MELO,	Celso	Antônio	Bandeira	de.	Curso	de	Direito	Administrativo,	19.	ed.	São	Paulo:	Malheiros	
Editores,	2005,	pp.	325/334	–	destaque	acrescido.
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dispor sobre o modus procedendi da Administração nas relações que 
necessariamente surdirão entre elas e os administrados por ocasião 
da	execução	da	lei;	(b)	caracterizar fatos, situações ou comportamentos 
enunciados na lei mediante conceitos vagos cuja determinação mais 
precisa deva ser embasada em índices, fatores ou elementos configurados 
a partir de critérios ou avaliações técnicas segundo padrões uniformes, 
para garantia do princípio da igualdade e da segurança jurídica; (II) 
decompor analiticamente o conteúdo de conceitos sintéticos, mediante 
simples discriminação integral do que neles se contém7.

Nessa mesma linha de raciocínio, observa Maria Sylvia Zanella di 
Pietro que, “ao falar em órgão regulador, está a Constituição reconhecendo ao 
mesmo a possibilidade de regulamentar a lei a partir de conceitos genéricos, 
princípios, standards, tal como as agências reguladoras norte-americanas”8.

A faculdade regulamentar, salienta o eminente professor Roque Car-
razza, é inerente à Administração Pública e está inteiramente subordinada 
à lei, devendo os regulamentos executivos limitar-se a estabelecer os por-
menores normativos de ordem técnica que viabilizam o cumprimento das 
leis a que se referem, detalhando o comando legislativo e facilitando a sua 
aplicação aos casos concretos 9.

Na	esteira	da	doutrina	acima	colacionada,	verifica-se	que	o	art.	10	da	
Lei	10.666	traçou	conceitos	sintéticos	ao	prever	a	redução	e	majoração	das	
alíquotas da contribuição ao SAT em função dos riscos de acidente do traba-
lho (RAT), considerando o desempenho da empresa em relação à respectiva 
atividade econômica e a apuração desse desempenho a partir de índices de 
frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada 
pelo	Conselho	Nacional	de	Previdência	Social.

De igual modo, enunciou a lei conceito dotado de certo grau de aber-
tura e generalidade, qual seja, o de desempenho da empresa, prevendo que 
a mensuração desse desempenho dar-se-á à luz dos índices mencionados 
(frequência, gravidade e custo), cuja determinação precisa deve ser embasa-

7			Ob.	cit,	p.	340.
8		 DI	 PIETRO,	 Maria	 Sylvia	 Zanella.	 Parcerias	 na	 administração	 pública:	 concessão,	 permissão,	
franquia,	terceirização	e	outras	formas.	3	ed.	São	Paulo:	Atlas,	1999,	p.	147.

9		CARRAZZA,	Roque	Antônio.	Curso	de	direito	constitucional	tributário.	23	ed.	São	Paulo:	Malheiros	
Editores,	p.	359.
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da em avaliações e critérios técnico-objetivos, segundo padrões uniformes, 
para	garantia	do	princípio	da	igualdade	e	da	segurança	jurídica.

A concretização da lei pela via do regulamento caracteriza, nesse caso, 
o que se pode denominar delegação técnica, que consiste, segundo aponta 
Andrei	Pitten	Velloso,	“(...)	no	mero	exercício	regulamentar	intra legem, sendo 
legítima desde que: (a) esteja baseada em parâmetros e padrões fixados em 
lei;	(b)	decorra	da	necessidade	de	aferição	de	dados	e	elementos	concretos”10.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamen-
to	do	Recurso	Extraordinário	290.079-6	(SC),	que	se	ocupou	da	contribui-
ção denominada Salário Educação, bem assim do Recurso Extraordinário 
343.446,	que	teve	por	objeto	a	contribuição	ao	SAT,	legitimou	a	delegação	
técnica, desde que seja calcada em parâmetros prévia e especificamente 
definidos	em	lei.

É	o	que	se	infere	do	excerto	do	voto	proferido	pelo	eminente	Ministro	
Carlos	Mário	Velloso	proferido	por	ocasião	do	julgamento	do	RE	290.079:

“Registrei, em trabalho doutrinário – “Do Poder Regulamentar”, “Temas 
de	Direito	Público”,	citado,	págs.	439	e	segs.	–	que	o	regulamento	
não pode inovar na ordem jurídica, pelo que não tem legitimidade 
constitucional o regulamento praeter legem.	Todavia,	o	regulamento	
delegado ou autorizado ou intra legem é condizente com a ordem 
jurídico-constitucional	brasileira.”	(RE	290.079-6)

É	a	finalidade	de	determinação	precisa	do	desempenho	da	empresa,	
embasada em avaliações e critérios técnico-objetivos, que confere sustentá-
culo ao exercício da competência regulamentar em matéria tributária, não 
havendo espaço, portanto, para atuação puramente discricionária, que ma-
terializa escolha pautada, predominantemente, em critérios de conveniência 
e	oportunidade,	quando	remanesça	ao	administrador	liberdade	para	tanto.

Nessa perspectiva, locomovendo-se para decompor analiticamente o 
conteúdo dos conceitos sintéticos traçados no citado dispositivo legal, bem 
assim para traçar os critérios para mensurar o desempenho da empresa, os 
Decretos	6.042/2007	e	6.957/2009	introduziram	o	art.	202-A	no	Regula-
mento da Previdência Social:

Art.	202-A.	As	alíquotas	constantes	nos	incisos	I	a	III	do	art.	202	serão	
reduzidas em até cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por 

10Revista	Dialética	de	Direito	Tributário	n.	180,	p.10.

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   107 20/9/2012   16:32:02



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

108

cento, em razão do desempenho da empresa em relação à sua res-
pectiva	atividade,	aferido	pelo	Fator	Acidentário	de	Prevenção	–	FAP.	
(Incluído	pelo	Decreto	6.042,	de	2007)
§	1º	O	FAP	consiste	num	multiplicador	variável	num	intervalo	contí-
nuo	de	cinco	décimos	(0,5000)	a	dois	inteiros	(2,0000),	aplicado	com	
quatro casas decimais, considerado o critério de arredondamento na 
quarta	casa	decimal,	a	ser	aplicado	à	respectiva	alíquota.	(Redação	
dada	pelo	Decreto	nº	6.957,	de	2009)

§	2º	Para	fins	da	redução	ou	majoração	a	que	se	refere	o	caput,	proce-
der-se-á à discriminação do desempenho da empresa, dentro da res-
pectiva atividade econômica, a partir da criação de um índice composto 
pelos índices de gravidade, de frequência e de custo que pondera os 
respectivos percentis com pesos de cinquenta por cento, de trinta cinco 
por	cento	e	de	quinze	por	cento,	respectivamente.	(Redação	dada	pelo	
Decreto	6.957,	de	2009)

§	3º	(Revogado	pelo	Decreto	6.957,	de	2009)

§	4º	Os	índices	de	frequência,	gravidade	e	custo	serão	calculados	se-
gundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência 
Social,	levando-se	em	conta:	(Incluído	pelo	Decreto	6.042,	de	2007)
I – para o índice de frequência, os registros de acidentes e doenças do 
trabalho informados ao INSS por meio de Comunicação de Acidente 
do Trabalho – CAT e de benefícios acidentários estabelecidos por ne-
xos técnicos pela perícia médica do INSS, ainda que sem CAT a eles 
vinculados.	(Redação	dada	pelo	Decreto	6.957,	de	2009)

II – para o índice de gravidade, todos os casos de auxílio-doença, au-
xílio-acidente, aposentadoria por invalidez e pensão por morte, todos 
de natureza acidentária, aos quais são atribuídos pesos diferentes em 
razão da gravidade da ocorrência, como segue: (Redação dada pelo 
Decreto	6.957,	de	2009)
a)	pensão	por	morte:	peso	de	cinquenta	por	cento;	(Incluído	pelo	De-
creto	6.957,	de	2009)
b)	aposentadoria	por	invalidez:	peso	de	trinta	por	cento;	e	(Incluído	
pelo	Decreto	6.957,	de	2009)
c) auxílio-doença e auxílio-acidente: peso de dez por cento para cada 
um;	(Incluído	pelo	Decreto	6.957,	de	2009)

III - para o índice de custo, os valores dos benefícios de natureza aci-
dentária pagos ou devidos pela Previdência Social, apurados da se-
guinte	forma:	(Redação	dada	pelo	Decreto	6.957,	de	2009)

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   108 20/9/2012   16:32:03



II Jornada de Direito Tributário

109

a) nos casos de auxílio-doença, com base no tempo de afastamento 
do	trabalhador,	em	meses	e	fração	de	mês;	e	(Incluído	pelo	Decreto	
6.957,	de	2009)
b) nos casos de morte ou de invalidez, parcial ou total, mediante pro-
jeção da expectativa de sobrevida do segurado, na data de início do 
benefício, a partir da tábua de mortalidade construída pela Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE para toda a popu-
lação brasileira, considerando-se a média nacional única para ambos 
os	sexos.	(Incluído	pelo	Decreto	6.957,	de	2009)
§	5º	O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, sempre 
no mesmo mês, no Diário Oficial da União, os róis dos percentis de fre-
quência, gravidade e custo por Subclasse da Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas – CNAE e divulgará na rede mundial de compu-
tadores o FAP de cada empresa, com as respectivas ordens de frequência, 
gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a esta verificar o 
respectivo desempenho dentro da sua CNAE-Subclasse.	(Redação	dada	
pelo	Decreto	6.957,	de	2009)
(...)
§	9º	Excepcionalmente,	no	primeiro	processamento	do	FAP	serão	uti-
lizados	os	dados	de	abril	de	2007	a	dezembro	de	2008.	(redação	dada	
pelo	Decreto	6.957/2009)
§	10º	A	metodologia	aprovada	pelo	Conselho	Nacional	de	Previdência	
Social indicará a sistemática de cálculo e a forma de aplicação de ín-
dices	e	critérios	acessórios	à	composição	do	índice	composto	do	FAP.	
(incluído	pelo	Decreto	6.957,	de	2009)

Os princípios da legalidade e o da tipicidade cerrada impõem a pre-
visão em lei dos critérios que compõem o antecedente (critério material, 
critério espacial e critério temporal) e o consequente (critério subjetivo e 
critério quantitativo) da regra matriz de incidência tributária da contribui-
ção	em	exame.

O regulamento, por seu turno, pormenoriza, descreve e dá concre-
tude, para fiel e isonômica execução da lei, ao conceito de desempenho aci-
dentário da empresa — critério eleito pelo legislador — em relação à sua 
atividade, utilizando, para aferição desse desempenho, o fator acidentário 
de	prevenção	–	FAP.

A aferição desse desempenho, por meio do FAP, para fins de redu-
ção ou majoração das alíquotas previstas em lei e nos limites igualmente 
positivados pelo legislador, é realizada considerando os seguintes índices: 
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(a) de frequência de acidentes e doenças do trabalho, diante das infor-
mações prestadas pela própria empresa, haja vista que o número de aciden-
tes diz, diretamente, com a adoção das medidas necessárias e voltadas para 
coibi-los, além de apontar a realidade vivenciada pela sociedade empresária 
no	tocante	à	exposição	do	segurado	ao	risco	de	sinistros;

(b) de gravidade, estruturado a partir de valoração hierárquica entre 
os benefícios acidentários, ostentando a pensão por morte maior peso em 
relação à aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio-acidente, 
enquanto o ambiente de trabalho apresenta exposição ao risco com inten-
sidade	maior	quando	ocasiona	a	morte	do	segurado;

(c) e, por fim, de custo, mensurado a partir dos valores dos benefícios 
acidentários pagos pela Previdência Social aos segurados que trabalham na 
empresa, o que guarda consonância com o princípio da referibilidade, ínsito 
às contribuições, o qual exige correlação lógica entre o custo a ser suportado 
pelo contribuinte, os riscos a que estão expostos os segurados e o impacto 
financeiro	desses	riscos	na	Previdência	Social.

O fator acidentário de prevenção – FAP  é obtido não apenas pelos 
índices citados, mas pelos percentis de cada índice e, ainda, pelo peso atri-
buído a cada percentil.

A propósito, esclarece Andrei Pitten Velloso que:
Após se definirem os índices parciais, devem ser apurados os respecti-
vos percentis.	“Percentil”	é	um	termo	advindo	da	estatística.	É	utilizado	
para ordenar	elementos	determinados.	Para	defini-lo,	arranjam-se	
os	dados	em	ordem	crescente	e	encontra-se	o	valor	pretendido.	Por	
exemplo,	percentil	35	é	o	ponto	abaixo	do	qual	estão	35%	dos	casos	e	
acima	do	qual	estão	65%	dos	casos.
No	FAP,	os	percentis	são	calculados	para	cada	um	dos	índices	parciais.	
Há um percentil para a gravidade, outro para a frequência e um terceiro 
para o custo, todos apurados com base nos elementos indicados no 
art.	202-A,	parágrafo	4º,	do	Regulamento.
Desse modo, as empresas são enquadradas em rankings relativos à 
gravidade,	à	frequência	e	ao	custo	dos	acidentes	do	trabalho.
Na etapa seguinte, os percentis são multiplicados pelo peso que 
lhes é atribuído, sendo os produtos posteriormente somados, 
como que se chega ao FAP11.

11	Revista	Dialética	de	Direito	Tributário	n.	180,	p.	8-9.
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O critério de apuração do FAP foi inicialmente determinado pela 
Resolução	1.308/2009	do	CNPS	e,	em	seguida,	pela	Resolução	1.316/2010.

Estamos convencidos, portanto, de que o exercício da competência 
regulamentar se mostrou legítimo para a finalidade de dar concretização 
ao	art.	10	da	Lei	10.666/2003,	não	havendo	de	se	cogitar	da	hipótese	de	
inconstitucionalidade da delegação técnica levada a efeito pela lei para a 
finalidade de concretizar a alíquota aplicável na apuração do montante a ser 
recolhido	a	título	da	contribuição	ao	SAT	ajustado	pelo	FAP.

Encontram-se definidas no plano legislativo a previsão do fato jurídi-
co	tributário,	a	base	de	cálculo	e	as	alíquotas	da	contribuição.	A	diferencia-
ção,	estabelecida	em	lei,	das	alíquotas	da	contribuição	ao	SAT/RAT	em	face	
da natureza da atividade e dos riscos a ela inerentes encontra permissivo 
expresso	na	Carta	Magna,	consoante	se	enfatizou.

O que ficou cometido à definição pautada em critérios puramente 
técnicos, a cargo do Executivo, foi a aferição do desempenho da empresa, 
no que concerne à exposição ao risco dos segurados que lhe prestam servi-
ços, para fins de majoração e redução da alíquota em consonância com as 
balizas	legais.

O legislador, ao valer-se da delegação calcada em critérios técnicos, 
assim procede porque está diante de situação de fato mutável e dinâmica que 
busca contemplar, incentivando a realização de investimentos em segurança 
do	trabalho.	Para	tanto,	estabelece	redução	de	alíquotas	em	favor	do	contri-
buinte que gera menor ônus à Previdência Social, bem assim a majoração da 
carga	tributária	em	relação	àqueles	que	concorrem	para	onerar	mais	o	Erário.

É	cediço	que,	em	determinadas	situações,	o	legislador	se	vê	na	contin-
gência de editar normas “em branco”, tal como ocorre até mesmo no campo 
penal, cuja concretização é deixada a outro poder, sem que nisso se entreveja 
delegação	legislativa	pura.

Os	Decretos	6.042/2007	e	6.957/2009	não	modificaram	—	nem	o	
poderiam — os elementos essenciais que compõem a regra matriz de inci-
dência tributária (antecedente: critério material, critério temporal e critério 
especial.	Consequente:	critério	pessoal,	critério	quantitativo,	representado	
pela	alíquota	e	base	de	cálculo).	Limitaram-se,	em	suma,	a	traçar	parâmetros	
para mensurar o desempenho da empresa no que concerne à exposição dos 
segurados ao risco de acidentes do trabalho, desempenho esse que o legisla-
dor houve por bem adotar para fins de redução ou majoração das alíquotas 
da	contribuição	ao	SAT.
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Em sentido convergente à orientação adotada, colacionamos o se-
guinte	julgado	do	Tribunal	Regional	Federal	da	3ª	Região:

PROCESSUAL	CIVIL.	AGRAVO	LEGAL	EM	AGRAVO	DE	INSTRUMEN-
TO.	ARTIGO	557,	§	1º,	DO	CPC.	CONTRIBUIÇÃO	AO	SAT.	ENQUADRA-
MENTO.	ART.	22,§	3º,	DA	LEI		8.212/1991.	DECRETO	Nº	6.957/2009.	
LEGALIDADE.	1.	O	governo	federal	ratificou	Resolução	do	Conselho	
Nacional de Previdência Social (CNPS) ao definir a nova metodologia do 
Fator Acidentário de Prevenção (FAP), que deve ser utilizado a partir 
de	janeiro	de	2010	para	calcular	as	alíquotas	da	tarifação	individual	
por	empresa	do	Seguro	Acidente,	conforme	o	Decreto	6.957/2009.	
O	decreto	regulamenta	as	Resoluções	1.308/2009	e	1.309/2009,	do	
CNPS e traz a relação das subclasses econômicas – a partir da lista da 
Classificação Nacional de Atividades Econômicas –, com o respectivo 
percentual	de	contribuição	(1%,	2%	e	3%)	de	cada	atividade	econô-
mica,	determinando	que	sobre	esses	percentuais	incidirá	o	FAP.	2.	
Não se percebe à primeira vista infração aos princípios da legalidade 
genérica	e	estrita	(art.	5º,	II	e	150,	I	da	CF),	em	qualquer	de	suas	con-
sequências.	O	FAP	está	expressamente	previsto	no	artigo	10	da	Lei	
10.666/2003.	O	Decreto	6.95720/09	não	inovou	em	relação	ao	que	
dispõe	as	Leis	8.212/1991	e	10.666/2003,	apenas	explicitando	as	con-
dições	concretas	para	o	que	tais	normas	determinam.	3.	Embora	não	
seja legalmente vedada a concessão de liminar ou antecipação de tutela 
em ação que discute o lançamento de crédito tributário, a presunção 
de constitucionalidade das leis e de legalidade do ato administrativo, 
aliás, desdobrada na executoriedade da certidão de inscrição em dívi-
da ativa, impõe que a suspensão de sua exigibilidade por provimento 
jurisdicional precário, sem o depósito do tributo, só possa ser deferida 
quando a jurisprudência dos tribunais esteja remansosamente formada 
em favor do contribuinte, ou quando o ato de lançamento se mostrar 
teratológico.	4.	O	Decreto	6.957/2009,	observando	o	disposto	no	citado	
art.	22,	§	3º,	da	Lei	8.212/1991,	atualizou	a	Relação	de	Atividades	Pre-
ponderantes e Correspondentes Graus de Risco, constante do Anexo V 
ao	Decreto	3.048/1999,	em	conformidade	com	a	Classificação	Nacional	
de	Atividades	Econômicas	–	CNAE.	5.	Assim,	o	Decreto	6.957/2009	
nada mais fez, ao indicar as atividades econômicas relacionadas com 
o grau de risco, do que explicitar e concretizar o comando da lei, para 
propiciar a sua aplicação, sem extrapolar o seu contorno, não havendo 
violação	ao	princípio	da	legalidade.	6.	Agravo	a	que	se	nega	provimen-
to.	(TRF-3ª,	AI	201003000011591,	AI	–	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO	
–	395790;	Relator:	JUIZ	HENRIQUE	HERKENHOFF,	Segunda	Turma,	
DJF3	de	10/06/2010,	p.	52,	j.	em	01/06/2010)

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   112 20/9/2012   16:32:03



II Jornada de Direito Tributário

113

Revela-se inafastável, entretanto, a possibilidade de controle de lega-
lidade e de constitucionalidade, este último tendo como vetores os cânones 
da razoabilidade e da proporcionalidade, das distorções que a apuração do 
FAP poderá ensejar nos casos concretos, bem assim das distorções oriundas 
do reenquadramento de diversas empresas, integrantes de determinados 
setores da atividade econômica, em determinadas subclasses da Classificação 
Nacional	de	Atividades	Econômicas	(CNAE	2.0),	nos	moldes	realizados	pelo	
Decreto	6.957/2009.

Entre as ilegalidades, podemos vislumbrar as restrições à aplicação 
do	FAP	estabelecidas	nas	Resoluções	1.308/2009,	1.309/2009	e	1.316/2010,	
porém	não	autorizadas	pela	Lei	10.666/2003,	as	quais	impedem	que	con-
tribuintes com baixo índice de acidentes sejam contemplados, de imediato, 
com	a	redução	da	carga	tributária.	A	Resolução	1.308/2009	vedou,	também,	
a redução da alíquota básica, resultante da aplicação do FAP, na hipótese 
da ocorrência de acidentes com morte ou invalidez permanente nas em-
presas, somente permitindo que seja afastada essa vedação quando sejam 
comprovados	investimentos	de	acordo	com	as	regras	estipuladas	pelo	INSS.	
A	Resolução	1.309/2009	penaliza,	ainda,	as	empresas	com	alta	taxa	de	ro-
tatividade	de	trabalhadores.

Constata-se, ainda, que o Conselho Nacional da Previdência Social 
não confere percentil mais benéfico aos contribuintes empatados na mesma 
posição,	calculando-o	com	base	na	posição	média;	proíbe	a	aplicação	do	FAP	
para contribuintes enquadrados em subclasse da Classificação Nacional de 
Atividade	Econômica	–	CNAE	que	seja	composta	de	cinco	ou	menos	empresas;	
adota fórmula de cálculo específica para empresas com índice composto infe-
rior	a	um	(FAP=0,5	+	0,5x	IC),	o	que	resulta	em	aumento	da	carga	tributária.

Impende salientar, por fim, que a verificação, no caso concreto, de 
algumas dessas ilegalidades demanda verificação pericial, a fim de se apu-
rar	se	há	substrato	técnico	idôneo	que	legitime,	à	luz	da	Lei	10.666/2003,	o	
tratamento conferido a determinadas empresas por meio dos dispositivos 
infraconstitucionais.

Em suma, pode-se afirmar, à guisa de conclusão, que a fixação das 
alíquotas da contribuição ao SAT, conforme o grau de risco do objeto da 
sociedade, considerada a sua atividade preponderante, prevista em regula-
mento, bem assim a aplicação do FAP, para o fim de se reduzir ou majorar 
as alíquotas do aludido tributo de acordo com o desempenho da empresa 
relativamente aos níveis — concretizados em regulamento — de frequência, 
gravidade e custo dos acidentes do trabalho, não padecem de inconstitucio-
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nalidade, uma vez que se está diante de delegação técnica que se submete a 
controle	de	legalidade	no	caso	concreto.
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O julgamento do STF sobre prescrição tributária  
e sua interpretação 

Hugo Otávio Tavares Vilela1

No	dia	4	de	agosto	de	2011,	o	plenário	do	STF,	por	maioria,	proferiu	
decisão sobre o prazo prescricional para repetição de indébito de tributos 
sujeitos a lançamento por homologação, concluindo um julgamento iniciado 
em	maio	do	ano	passado,	referente	ao	recurso	extraordinário	566.621.	Ao	
final, acatou-se a tese de que o prazo simples de cinco anos, fixado pela Lei 
Complementar	118/2005,	para	que	o	contribuinte	peça	ressarcimento	de	
valores que lhe foram cobrados indevidamente, só vale a partir da entrada 
em	vigor	da	lei	complementar.	

A discussão no Supremo foi rica, com manifestações em todos os 
sentidos.	O	placar	apertado	e	o	nível	técnico	dos	votos	dão	mostras	sufi-
cientes de que o tema recebeu aquilo que se esperava da Corte: um debate 
abrangente	e	de	alto	nível.	Entretanto,	a	reação	da	comunidade	jurídica	à	
decisão	proferida	no	dia	4	tem	sido	marcada	por	equívocos	de	interpretação.	

Primeiramente, o entendimento proferido pelo STF não confirma 
integralmente	o	que	dissera	o	STJ	sobre	a	questão.	Existem	diferenças	im-
portantes entre eles, o que se pode compreender atentando-se para três 
aspectos: elemento definidor, marco divisório, aplicação ou não de regra 
de	transição.

No STF, a decisão elegeu como elemento definidor o ajuizamento da 
ação.	Além	disso,	estabeleceu	a	data	de	09/06/2005	—	data	em	que	a	lei	
complementar entrou em vigor — como marco divisório, e rejeitou a utili-
zação	por	analogia	da	norma	de	transição	do	art.	2.0282	do	Código	Civil.	Tais	
diretrizes	diferem	das	que	vinham	sendo	adotadas	pelo	STJ.	Neste,	após	um	
período de indefinição, foi escolhido como elemento definidor o momento 
do	pagamento,	e	não	o	do	ajuizamento	da	ação.	Quanto	ao	marco	divisório,	

1	Juiz	Federal	Substituto.
2Art.	2.028.	Serão	os	da	lei	anterior	os	prazos,	quando	reduzidos	por	este	Código,	e	se,	na	data	de	sua	
entrada	em	vigor,	já	houver	transcorrido	mais	da	metade	do	tempo	estabelecido	na	lei	revogada.
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era	utilizada	a	mesma	data:	09/06/2005.	Porém	o	STJ	determinava	a	apli-
cação	por	analogia	do	art.	2.028	do	Código	Civil,	o	que	acabava	tornando	
possível que o prazo simples de cinco anos se aplicasse a fatos anteriores 
à lei complementar, mas colocava o marco inicial da contagem não no pa-
gamento,	mas	na	entrada	em	vigor	da	lei	complementar.	Assim,	na	prática,	
havia casos em que o prazo real não chegava a alcançar dez anos, ou cinco 
+	cinco,	que	era	o	prazo	que	vigia	antes	da	lei	complementar,	mas	superava	
em	muito	cinco	anos.

Houve	no	STF	tentativa	de	diminuir	essas	diferenças.	Na	votação,	o	
Ministro Celso de Mello manifestou-se no sentido de que o elemento defi-
nidor deveria ser os fatos (o que podia ser entendido como fatos gerado-
res	ou	o	pagamento),	e	não	o	ajuizamento	da	ação.	Em	sentido	semelhante,	
manifestou-se	o	Ministro	Luiz	Fux.	Entretanto,	os	Ministros	não	foram	acom-
panhados por seus pares na ressalva, de maneira que a decisão da maioria 
se deu nos termos do voto da Ministra Ellen Gracie, relatora, que utilizou 
como	elemento	definidor	a	data	de	ajuizamento	da	ação.	

Essas diferenças têm forte teor acadêmico, mas também 
consequências	práticas.	Ações	ajuizadas	em	2010,	para	ressarcimento	de	
valores pagos, por exemplo, a título de imposto de renda, que não seriam 
dadas por prescritas de acordo com o entendimento do STJ, podem agora 
ser	extintas	por	prescrição,	com	base	no	julgado	do	STF.

Em	segundo	lugar,	há	dúvida	sobre	o	alcance	da	decisão	do	STF.	Nos-
so sistema constitucional prevê a existência de julgados vinculantes e não 
vinculantes pela Corte Suprema, não havendo consenso doutrinário que 
permita	classificar	facilmente	a	decisão	do	dia	4.	Na	prática,	mesmo	que	um	
julgado da Corte Suprema não seja vinculante, a tendência é que os demais 
órgãos	judiciais	se	alinhem	por	ele.	Isso	ocorre	porque	juízes	e	tribunais,	
no juízo de ponderação dos casos concretos, dão especial peso aos valores 
da segurança jurídica e da uniformidade da jurisprudência, que geralmente 
prevalecem quando já existe um pronunciamento da Corte Suprema sobre 
a	matéria.	Todavia,	há	uma	diferença	doutrinária	de	grandes	repercussões	
práticas.	Quando	já	existe	decisão	vinculante	do	STF	sobre	uma	matéria,	é	
proibido ao magistrado ponderar quanto à aplicação ou não do entendimento 
da	Corte.	Por	outro	lado,	se	a	decisão	não	for	vinculante,	não	pode	o	magis-
trado	se	eximir	de	exercer	juízo	de	valor	sobre	a	questão.	Provavelmente,	ao	
exercê-lo, concluirá pela adoção do entendimento do STF, por prevalência 
dos valores da segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência, mas 
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não pode simplesmente dar a questão por prejudicada, resolvida, devendo 
exercer	seu	próprio	juízo.	

O princípio constitucional do juiz natural estabelece que, salvo nas 
hipóteses em que o órgão jurisdicional já não mais pode exercer juízo de valor 
próprio sobre a matéria, como nos casos em que já existe decisão vinculante 
do STF, as partes têm direito ao juízo de valor daquele órgão jurisdicional 
ao qual, por regras objetivas e por aleatoriedade, coube conhecer de seu 
processo.	Muito	provavelmente,	tendo	havido	pronunciamento	das	Cortes	
Superiores	sobre	o	tema,	o	órgão	jurisdicional	com	elas	se	alinhará.	Entre-
tanto, só pode fazê-lo por meio de um juízo de valor próprio, não podendo 
esse órgão jurisdicional dar a questão por resolvida sem exercê-lo, pois de 
nada valeria às partes a garantia do juiz natural se o juiz ou tribunal pudesse 
se furtar a proferir julgamento em questões que, conforme o ordenamento 
jurídico,	lhe	estão	em	aberto.	

Mesmo	entre	aqueles	que	defendem	que	a	decisão	de	4	de	agosto	
deverá ser seguida pelos demais tribunais, há controvérsia sobre o alcance 
real	do	julgado.	Em	artigo	intitulado	Irretroatividade da Lei Complementar 
118 (Jornal	Valor	Econômico,	edição	impressa,	07/11/2011,	p.	E02),	Eduardo	
Pugliese Pincelli, Fernanda Donnabella Camano de Souza e Flávio Eduardo 
Carvalho afirmaram que a decisão do STF só se aplica a casos muito seme-
lhantes	àquele	especificamente	contido	no	RE	566.621.	Tal	posicionamento	
é	um	tanto	inusitado	no	cenário	jurídico	brasileiro.	Em	nossa	tradição,	a	
maneira costumeiramente empregada para se interpretar julgados é pare-
cida	com	aquela	empregada	na	interpretação	de	leis.	O	operador	do	direi-
to brasileiro, quando examina um acórdão, tende a prestar mais atenção 
à	ementa	e	à	fundamentação	do	voto	vencedor	do	que	ao	relatório.	Nossa	
tendência é a de aplicarmos o entendimento exarado no acórdão mesmo a 
casos	bastante	diferentes	daquele	que	gerou	o	julgado.	O	exame	cuidadoso	
do relatório do processo que gerou o acórdão e a aplicação do entendimen-
to exarado pelo tribunal apenas a casos em muito semelhantes àquele que 
gerou	o	precedente	constituem	condutas	mais	afeitas	à	tradição	anglo-saxã.	
Entretanto, com nosso sistema de jurisprudência cada vez mais se aproxi-
mando do sistema de common law, nada mais natural que nossos costumes 
judiciários também sejam influenciados pela cultura jurídica dos países que 
historicamente	adotam	esse	sistema.	Por	esse	viés,	o	posicionamento	dos	
referidos	tributaristas	é	bastante	defensável,	embora	polêmica.		

Esses dois impasses — quanto às diferenças de entendimento entre 
STF e STJ e quanto ao alcance da decisão do STF — devem gerar um período 
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de	perplexidade	na	comunidade	jurídica.	Mesmo	o	caso	julgado	pelo	STF	
ainda não chegou ao fim, pois, conforme se infere do site do STF na data de 
08/11/2011,	o	acórdão	proferido	no	recurso	extraordinário	566.621	ainda	
não transitou em julgado, estando pendentes de apreciação duas petições, 
sendo	uma	de	questão	de	ordem	e	outra	de	embargos	infringentes.		Assim,	
não há dúvida de que estamos mais perto do fim da discussão sobre o pra-
zo prescricional para repetição de indébito, após o julgamento, da máxima 
importância,	proferido	pelo	STF.	Contudo,	estamos	menos	perto	do	fim	do	
que	se	tem	pensado.		
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Coisa julgada inconstitucional em sede tributária: 
ponderação entre os valores “segurança jurídica”  

e “livre concorrência”

Hugo Sinvaldo Silva da Gama Filho1

1 Introdução

O presente artigo busca tratar de uma recorrente colisão de princí-
pios constitucionais que vem sendo levada ao Judiciário, a saber: segurança 
jurídica	x	livre	concorrência.	A	1.ª	Seção	do	STJ,	no	REsp	1.118.893/MG,	
representativo de controvérsia, entendeu que o fato de o STF declarar a 
constitucionalidade de norma instituidora de tributo não afeta a decisão 
judicial já estabilizada pela coisa julgada que desonerou determinado con-
tribuinte	da	referida	exação,	por	reputá-la	incompatível	com	a	Carta	Magna.			

Nessa senda, o contribuinte beneficiado pela coisa julgada inconstitu-
cional gozará de um privilégio concorrencial em relação aos demais agentes 
econômicos	que	disputam	determinado	mercado	relevante.	

O problema que se intenta descerrar versa sobre o acerto ou não de 
se prestigiar, a priori, um dado valor constitucional (coisa julgada) em detri-
mento de outros (direito à livre concorrência, à livre iniciativa, à valorização 
social do trabalho e à isonomia), sem levar em consideração as circunstâncias 
do caso concreto e as repercussões sistêmicas que isso acarretará em dado 
setor	econômico.

Para tanto, inicialmente se discorrerá sobre a livre concorrência e a 
livre iniciativa, a fim de acentuar-se a relevância de tais valores em nosso or-
denamento	jurídico-constitucional.	Desvelar-se-á	que,	apesar	de	traduzirem	
conceitos	distintos,	são	mutuamente	complementares.	Depois,	demonstrar-
-se-á	a	intensa	relação	que	há	entre	tributação	e	concorrência.	

Na sequência, tentar-se-á aventar uma solução conciliatória para a 
conformação dos valores em conflito (segurança jurídica x livre concorrên-
cia), à luz do princípio hermenêutico da concordância prática, que é corolário 
do	reconhecimento	da	unidade	da	Constituição.	

1	Juiz	Federal	Substituto.
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2 Livre concorrência x livre iniciativa

A livre iniciativa é um dos fundamentos da República Federativa do 
Brasil	(art.	1.º,	IV,	in fine,	da	CF/1988)	e	se	origina	do	valor	“liberdade”,	al-
bergado no caput do	art.	5.º	da	Carta	da	República.	Ela	congrega	a	ideia	de	
que toda pessoa — física ou jurídica — é livre para explorar uma atividade 
econômica, seja no que diz respeito à escolha da profissão, para os traba-
lhadores, seja no que se refere ao desempenho de certa empresa, para os 
empresários2.	

Sobre o tema, confira-se a lição de Miguel Reale (1989	apud	MENDES;	
COELHO;	BRANCO,	2010,	p.	1537):

Ora, livre iniciativa e livre concorrência são conceitos complementares, 
mas	essencialmente	distintos.	A	primeira	não	é	senão	a	projeção	da	li-
berdade individual no plano da produção, circulação e distribuição das 
riquezas, assegurando não apenas a livre escolha das profissões e das 
atividades econômicas, mas também a autônoma eleição dos proces-
sos	ou	meios	julgados	mais	adequados	à	consecução	dos	fins	visados.	
Liberdade de fins e de meios informa o princípio de livre iniciativa, 
conferindo-lhe um valor primordial, como resulta da interpretação 
conjunta	dos	citados	arts.	1.º	e	170.

Note-se que o princípio da livre iniciativa, enquanto fundamento da 
República Federativa do Brasil, não é expressão de uma óptica individualista, 
senão a projeção de um ditame socialmente valoroso (GRAU,	2008,	p.201) é 
que a livre iniciativa é um modo de expressão do trabalho e, por isso mesmo, 
corolária da valorização do trabalho [...]	em uma sociedade livre e pluralista. 
(REALE	JÚNIOR,	s/d	apud	GRAU,	2008,	p.	207)

Nessa linha de intelecção, infere-se que a livre iniciativa e a valori-
zação social do trabalho — como duas faces de um único princípio — são 
instrumentos para que se possam alcançar os objetivos narrados pela Carta 
da	República	em	seu	artigo	3º.	E,	por	conseguinte,	concorrem	para	a	concre-
tização	da	dignidade	da	pessoa	humana.	

À vista de tais premissas, não se pode olvidar a advertência de Eros 
Roberto Grau, que, ao discorrer sobre o tema, pontificou:

2		Nos	termos	do	art.	966	do	Código	Civil,	“Considera-se empresário quem exerce profissionalmente 
atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.”
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(...)	no	sistema	da	Constituição	de	1988,	no	seio	do	qual,	como	se	vê,	
é ela – a dignidade da pessoa humana – não apenas fundamento da 
República Federativa do Brasil, mas também o fim ao qual se deve 
voltar	a	ordem	econômica.	(GRAU,	2008,	p.	197)

Tércio Sampaio Ferraz Júnior (2003,	p.215) perfilha idêntico enten-
dimento, a saber:

Conjugada com a valorização do trabalho, ela [o autor se refere à livre 
iniciativa]	se	explicita	como	construção	positiva	da	dignidade	humana,	
no caso, como tarefa social que os homens realizam em conjunto, don-
de o fim da Ordem Econômica de “assegurar a todos existência digna, 
conforme	os	ditames	da	justiça	social”	(art.	170).	

Por outro lado, a livre concorrência germina do princípio da isono-
mia.	Para	que	ela	exista,	é	necessário	que	haja	igualdade	de	oportunidades	
para os agentes econômicos disputarem a preferência dos consumidores no 
mercado (SCAFF,	2006,	p.145-146).	

Se não existir tal igualdade, não haverá, por conseguinte, liberdade 
real,	tampouco	livre	iniciativa	a	valorização	social	do	trabalho.	Frustrar-se-
-ão,	pois,	os	objetivos	textuais	da	Carta	Política	de	1988.

Isso porque, num cenário em que irrompem privilégios concorren-
ciais, o princípio da livre iniciativa não se concretiza, pois ninguém irá se 
aventurar a investir em um setor da economia no qual não há condições de 
competir.	

Destarte,	a	livre	concorrência	é	um	princípio-meio.	É	um	pressuposto	
necessário para a realização, na vida prática, do princípio da livre iniciativa 
e	da	valorização	social	do	trabalho.	Logo,	pode-se	inferir	que	a	livre	con-
corrência	está	atrelada	à	implementação	da	dignidade	da	pessoa	humana.

Com efeito, Eros Roberto Grau anotara:

Observe-se ademais, neste passo, que a dignidade da pessoa humana 
apenas restará plenamente assegurada se e enquanto viabilizado o 
acesso de todos não apenas às chamadas liberdades formais, mas, so-
bretudo, às liberdades reais.	(GRAU,	2008,	p.198)	

Por isso, é dever do Estado intervir na economia para promover a 
livre concorrência e, assim, glosar o abuso do poder econômico que vise à 
dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbi-
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trário dos lucros,	nos	termos	do	artigo	173,	§4.º,	da	Constituição	Federal	de	
1988.	Nesse	sentido	é	o	escólio	de	Scaff	(2010,	p.146).

 Veja-se:
Cabe ao Estado criar condições para que haja livre concorrência, não 
apenas com sua inação (exercício da Liberdade), mas com ações con-
cretas, reprimindo o abuso do poder econômico que vise à dominação 
dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário 
dos lucros	(cuja	base	é	a	isonomia).	

Ferraz	Júnior	(2003,	p.	216) também esclarece o tema com estas 
ponderações:

É	importante	assinalar,	neste	sentido,	que	livre	iniciativa	e	livre	concor-
rência, esta como princípio do chamado livre mercado, não coincidem 
necessariamente.	Ou	seja,	livre	concorrência	nem	sempre	conduz	à	
livre	iniciativa	e	vice-versa	[...].	Daí	a	necessária	presença	do	Estado	
regulador e fiscalizador, capaz de regular o livre mercado para fomen-
tar a competitividade enquanto fator relevante na formação de preços, 
do dinamismo tecnológico, do uso adequado de economia de escala 
etc.,	impedindo,	assim,	que	a	competitividade,	num	mercado	livre	que	
a desvirtua, se torne instrumento de restrição estratégica à livre ini-
ciativa	dos	concorrentes.	É,	pois,	neste	hiato	entre	a	livre	concorrência	
e a livre iniciativa que entra o Estado como agente regulador, para, na 
forma da	lei,	reprimir	o	abuso	do	poder	econômico.

Assim, demonstrada a necessidade e o dever de o Estado criar um 
ambiente que favoreça a livre concorrência, desvelar-se-á, no próximo títu-
lo, que um meio para alcançar esse desiderato ou frustrá-lo é por meio da 
cobrança de tributos.

3 Relação entre tributação e desequilíbrios concorrenciais

A	carga	tributária	repercute	no	exercício	da	atividade	econômica.	Ela	
influencia na formação de preços e, por conseguinte, na competição entre 
os agentes econômicos (QUEIROZ,	2010). A tributação integra o custo do 
empreendimento, inclusive na decisão do potencial concorrente de iniciar 
ou	não	certa	empresa	num	dado	mercado	relevante.	O	direito	tributário	está,	
pois, imbricado ao direito econômico.
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Nesse sentido, André Ramos Tavares (2006,	p.339-340) sublinhou que:

Como	anota	Norbert	Reich	[...],	em	análise	da	jurisprudência	do	Tri-
bunal Constitucional Alemão: “Por direito econômico há que se enten-
der, na interpretação do Tribunal Constitucional, não apenas aqueles 
preceitos que fazem referência à produção e distribuição de bens e 
recursos econômicos, mas também todas aquelas normas que, como 
tais, fazem referência, de um ou outro modo, à atividade econômica 
ou	à	economia	em	geral	[...].	
“Se	se	aceita	esta	[sic]	definição,	resultará	que	também	os	impostos	
deverão ser considerados como um instrumento de direção e controle 
da	economia.	[...]”	(Grifou-se.)

Essas constatações não passaram despercebidas pelo legislador 
constituinte.	Este,	em	algumas	passagens,	cuidou	do	tema.	Por	exemplo,	o	
art.	146-A,	incluído	pela	EC	42/2003,	reza	que:	Lei complementar poderá 
estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir dese-
quilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, 
estabelecer normas de igual objetivo”.

Nessa linha, por considerar a interação entre tributo e concorrência, 
a	Constituição	da	República	ainda	insculpiu	os	seguintes	dispositivos:	art.	
173,	§	2.º;	art.	151,	I,	e	arts.	40	e	92	do	ADCT.			

Pois	bem.	Por	conta	da	relação	destacada	no	tópico	em	epígrafe,	a	
doutrina cunhou o princípio da neutralidade econômica dos tributos, que 
impede que o Estado promova desequilíbrios concorrenciais pelo exercício 
do	seu	poder	de	tributar.	Seria	um	princípio corporificador da defesa da con-
corrência na esfera tributária (QUEIROZ,	2010).

Sobre o tema, Scaff		(2006,	p.149)	lecionou que: 

Entendo que o Princípio da Neutralidade Econômica dos Tributos 
pode ser encontrado em nosso sistema jurídico a partir do Princípio 
da	Isonomia	Fiscal	(art.	150,	II,	CF)	que	veda	ao	Poder	Público	o	tra-
tamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação 
equivalente, o que alcança, sem a menor sombra de dúvida, os aspectos 
concorrenciais.

A violação do princípio em mote pode gerar forte impacto concorren-
cial, como demonstraram as planilhas elaboradas pela Consultoria KPMG, 
por	solicitação	do	CADE,	na	Consulta	0038/99	(SACFF,	2006,	p.150). Nelas, 
constatara-se	que	a	redução	da	alíquota	de	ICMS	de	18	para	0%,	promoveria	
uma	variação	de	388%	no	lucro	de	uma	hipotética	indústria	de	fabricação	
de	sabonetes.		
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Tanto é assim que a evasão fiscal é tida como uma forma de violação 
ao	princípio	da	livre	concorrência.	Esse	é	o	magistério	de	Luciano	Sotero	
Santiago (2008,	p.	54), abaixo transcrito:

Uma	outra	[sic]	burla	ao	princípio	da	livre	concorrência	praticada	pelo	
poder	econômico	privado	decorre	do	cometimento	de	evasão	fiscal.	
Tal prática ilícita tem grande efeito anticompetitivo, pois o não reco-
lhimento de tributo considerado devido pelo fisco importa em redução 
artificial do custo do produto ou do serviço, o que repercutirá na for-
mação	final	do	preço.	Assim,	agentes	econômicos,	que	praticam	evasão	
fiscal, prejudicam a livre concorrência, pois desfrutam de posição de 
mercado	conquistada	a	partir	de	uma	vantagem	ilícita.		

O Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre o tema no julga-
mento	da	AC-MC	1657	e	considerou	afrontosa	à	livre	concorrência	a	prática	
de certa fábrica de cigarros que, de forma renitente, furtava-se ao pagamento 
do	IPI.	Confira-se	a	ementa:

EMENTA:	RECURSO.	Extraordinário.	Efeito	suspensivo.	Inadmissibili-
dade.	Estabelecimento	industrial.	Interdição	pela	Secretaria	da	Receita	
Federal.	Fabricação	de	cigarros.	Cancelamento	do	registro	especial	
para	produção.	Legalidade	aparente.	Inadimplemento sistemático e 
isolado da obrigação de pagar Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos – IPI. Comportamento ofensivo à livre concorrência.	Singularidade	
do	mercado	e	do	caso.	Liminar	indeferida	em	ação	cautelar.	Inexis-
tência	de	razoabilidade	jurídica	da	pretensão.	Votos	vencidos.	Carece	
de razoabilidade jurídica, para efeito de emprestar efeito suspensivo 
a recurso extraordinário, a pretensão de indústria de cigarros que, 
deixando sistemática e isoladamente de recolher o Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados, com conseqüente redução do preço de venda 
da mercadoria e ofensa à livre concorrência, viu cancelado o registro 
especial	e	interditados	os	estabelecimentos.	(Grifou-se.)

Em seu voto-vista, no julgamento supracitado, o Ministro Cezar Pe-
luso anotou o que segue, in verbis:

Donde se conclui que, perante as características desse mercado indus-
trial concentrado, em que o fator tributo é componente decisivo na 
determinação dos custos e preços do produto, o descumprimento das 
obrigações fiscais é aqui acentuadamente grave, dados seus vistosos 
impactos negativos sobre a concorrência, o consumidor, o erário e a 
sociedade.	E	representa,	ainda,	tentativa	de	fraude	ao	princípio	da	
igualdade e de fuga ao imperativo de que a generalidade dos contri-
buintes	deva	pagar	tributos.	
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E o Ministro Eros Roberto Grau, também naquele ensejo, registrou 
em seu voto que “a empresa que não cumpre obrigações tributárias, que não 
recolhe tributos, atua de modo desigual, em relação aos demais agentes eco-
nômicos, no mercado”

Pois	bem.	O	fato	é	que	a	quebra	do	princípio	da	neutralidade	econô-
mica	dos	tributos	pode	ocorrer	por	meio	de	uma	decisão	judicial.	Esta,	ao	
considerar inconstitucional dada exação tributária, desonerará o contribuinte 
de	seu	recolhimento.		Se	o	STF,	posteriormente	ao	prazo	da	ação	rescisó-
ria, vier a considerar o referido tributo como compatível com a Lei Maior, 
aquelas empresas dispensadas da tributação pela coisa julgada inconstitu-
cional ostentarão um privilégio concorrencial em face de todas as demais 
que	atuem	ou	venham	a	atuar	naquele	mercado.	Isso	deve	persistir?	Sobre	
o	tema	tratará	o	próximo	item.

4 Coisa julgada inconstitucional em matéria tributária: ponderação 
entre os valores “segurança jurídica”, de um lado, e “livre concor-
rência”, “livre iniciativa” e “valorização social do trabalho”, de outro

O tema em mote assumiu grande repercussão no meio jurídico 
após o julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 
23/03/2011,	do	Recurso	Especial	1.118.893/MG,	selecionado	como	repre-
sentativo	de	controvérsia,	para	os	fins	do	artigo	543-C	do	Código	de	Processo	
Civil.	

Eis a ementa do acórdão em apreço:
CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	PROCESSUAL	CIVIL.	RECURSO	ESPE-
CIAL	REPRESENTATIVO	DE	CONTROVÉRSIA.	RITO	DO	ART.	543-C	DO	
CPC.	CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL	SOBRE	O	LUCRO	–	CSLL.	COISA	JULGADA.	
DECLARAÇÃO	DE	INCONSTITUCIONALIDADE	DA	LEI	7.689⁄1988	E	
DE	INEXISTÊNCIA	DE	RELAÇÃO	JURÍDICO-TRIBUTÁRIA.	SÚMULA	
239⁄STF.	ALCANCE.	OFENSA	AOS	ARTS.	467	E	471,	CAPUT, DO CPC 
CARACTERIZADA.	DIVERGÊNCIA	JURISPRUDENCIAL	CONFIGURADA.	
PRECEDENTES	DA	PRIMEIRA	SEÇÃO	DO	STJ.	RECURSO	ESPECIAL	
CONHECIDO	E	PROVIDO.
1.	Discute-se	a	possibilidade	de	cobrança	da	Contribuição	Social	sobre	
o Lucro – CSLL do contribuinte que tem a seu favor decisão judicial 
transitada em julgado declarando a inconstitucionalidade formal e 
material	da	exação	conforme	concebida	pela	Lei	7.689⁄1988,	assim	
como	a	inexistência	de	relação	jurídica	material	a	seu	recolhimento.
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2.	O	Supremo	Tribunal	Federal,	reafirmando	entendimento	já	adotado	
em processo de controle difuso, e encerrando uma discussão conduzida 
ao Poder Judiciário há longa data, manifestou-se, ao julgar ação direta 
de	inconstitucionalidade,	pela	adequação	da	Lei	7.689⁄1988,	que	insti-
tuiu	a	CSLL,	ao	texto	constitucional,	à	exceção	do	disposto	no	art	8º,	por	
ofensa	ao	princípio	da	irretroatividade	das	leis,	e	no	art.	9º,	em	razão	
da	incompatibilidade	com	os	arts.	195	da	Constituição	Federal	e	56	do	
Ato	das	Disposições	Constitucionais	Transitórias	–	ADCT	(ADI	15⁄DF,	
rel.	min.	SEPÚLVEDA	PERTENCE,	Tribunal	Pleno,	DJ	31⁄08⁄2007).
3.	O fato de o Supremo Tribunal Federal posteriormente manifestar-se 
em sentido oposto à decisão judicial transitada em julgado em nada 
pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, sob pena 
de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade.
4.	Declarada	a	inexistência	de	relação	jurídico-tributária	entre	o	con-
tribuinte e o fisco, mediante declaração de inconstitucionalidade da 
Lei	7.689⁄1988,	que	instituiu	a	CSLL,	afasta-se	a	possibilidade	de	sua	
cobrança com base nesse diploma legal, ainda não revogado ou mo-
dificado	em	sua	essência.
5.	Afirmada	a	inconstitucionalidade	material	da	cobrança	da	CSLL,	
não	tem	aplicação	o	enunciado	239	da	Súmula	do	Supremo	Tribunal	
Federal, segundo o qual a Decisão que declara indevida a cobrança do 
imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos 
posteriores (AgRg	no	AgRg	nos	EREsp	885.763⁄GO,	rel.	min.	HAMIL-
TON CARVALHIDO, Primeira Seção, DJ	24⁄02⁄2010).	
6.	Segundo	um	dos	precedentes	que	deram	origem	à	Súmula	239⁄STF,	
em matéria tributária, a parte não pode invocar a existência de coi-
sa julgada no tocante a exercícios posteriores quando, por exemplo, 
a tutela jurisdicional obtida houver impedido a cobrança de tributo 
em relação a determinado período, já transcorrido, ou houver anula-
do	débito	fiscal.	Se	for	declarada	a	inconstitucionalidade	da	lei	insti-
tuidora	do	tributo,	não	há		falar	na	restrição	em	tela.	(Embargos	no	
Agravo	de	Petição	11.227,	rel.	min.	CASTRO	NUNES,	Tribunal	Pleno,	
DJ	10⁄02⁄1945).
7.	As	Leis	7.856⁄1989	e	8.034⁄90,	a	LC	70⁄1991	e	as	Leis	8.383⁄1991	
e	8.541⁄1992	apenas	modificaram	a	alíquota	e	a	base	de	cálculo	da	
contribuição	instituída	pela	Lei	7.689⁄1988,	ou	dispuseram	sobre	
a forma de pagamento, alterações que não criaram nova relação ju-
rídico-tributária.	Por	isso,	está	impedido	o	Fisco	de	cobrar	a	exação	
relativamente	aos	exercícios	de	1991	e	1992	em	respeito	à	coisa	jul-
gada	material.	(REsp	731.250⁄PE,	rel.	min.	ELIANA	CALMON,	Segunda	
Turma,	DJ	30⁄04⁄2007).
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8.	Recurso	especial	conhecido	e	provido.	Acórdão	sujeito	ao	regime	
do	art.	543-C	do	Código	de	Processo	Civil	e	da	Resolução	8⁄STJ. (Grifo 
nosso)

Como se depreende da leitura da ementa supracitada, o STJ pres-
tigiou a decisão — coberta pelo manto da coisa julgada — que declarara 
a inexistência de relação jurídico-tributária entre o fisco e o contribuinte, 
em que pese ao entendimento posterior do Supremo Tribunal Federal que 
considerara	constitucional	a	instituição	do	aludido	tributo.	

Não obstante, da leitura integral do acórdão em tela, inclusive de seu 
voto condutor, percebe-se que ele restringiu-se ao debate sobre os contor-
nos legais da coisa julgada e o seu alcance diante do advento de acórdão em 
sentido	contrário	proferido	pelo	STF.	

E concluiu que a circunstância de o Supremo Tribunal Federal “pos-
teriormente manifestar-se em sentido oposto à decisão judicial transitada em 
julgado em nada pode alterar a relação jurídica estabilizada pela coisa julgada, 
sob pena de negar validade ao próprio controle difuso de constitucionalidade”.

A própria Fazenda Pública, na oportunidade, tentara lograr êxito 
na demanda com base em argumentos que se fixaram, exclusivamente, na 
conformação	infraconstitucional	da	coisa	julgada.	Sustentara	que	a	super-
veniência de diplomas legais que alteraram a alíquota e a base de cálculo, 
entre outros aspectos ancilares do tributo, haveria criado uma nova situação 
jurídica.	Logo,	a	coisa	julgada	outrora	formada	não	teria	mais	aplicabilidade,	
nos	termos	do	art.	471,	I,	do	Código	de	Processo	Civil.		

Marcus Abraham (2011,	p.	186)	concorda com a tese sobredita e já 
anotara que:

A oposição à conduta da Fazenda Pública, como pretendemos demons-
trar, é desprovida de razão, já que em momento algum estaria sendo 
violada a coisa julgada obtida pelo contribuinte, pois se prega – como, 
aliás, não poderia ser diferente – o pleno respeito ao comando judicial 
[...].	Todavia,	por	se	tratar	de	uma	relação	jurídica	de	natureza	continu-
ativa, a mudança das circunstâncias fáticas ou jurídicas posteriores ao 
trânsito em julgado enseja a criação de uma nova relação obrigacional 
que não foi objeto daquele julgamento e que, por isso, não estaria 
abarcada na proteção da coisa julgada anteriormente formada, na linha 
da teoria da cláusula rebus sic stantibus,	contida	no	artigo	471,	I,	do	
Código	de	Processo	Civil.	[...]		
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Mais adiante, o referido tributarista averbou que:
[...]	A	legislação	tributária	superveniente	poderá	fixar	nova	alíquota,	
nova base de cálculo ou mesmo um novo contribuinte, modificando 
algum elemento fundamental da obrigação tributária anterior, sufi-
ciente o bastante para criar uma nova relação tributária continuativa, 
prescindindo	de	manifestação	judicial.	(ABRAHAM,	2011,	p.	85)	

O entendimento em comento não comporta maiores digressões den-
tro	dos	limites	a	que	se	propõe	o	presente	artigo.	Sem	embargo,	o	fato	é	que	
essa tese já foi rejeitada pelo STJ em vários precedentes, como o abaixo trans-
crito,	citado	no	voto	do	Ministro	Relator	do	Recurso	Especial	1.118.893/MG:	

PROCESSUAL	CIVIL	E	TRIBUTÁRIO	–	EMBARGOS	À	EXECUÇÃO	FISCAL	
–	CONTRIBUIÇÃO	SOCIAL	–	ALCANCE	DA	SÚMULA	239⁄STF	–	COISA	
JULGADA:	VIOLAÇÃO	–	ART.	471,	I,	DO	CPC	NÃO	CONTRARIADO.
1.	A	Súmula	239⁄STF,	segundo	a	qual	“decisão	que	declara	indevida	
a cobrança do imposto em determinado exercício, não faz coisa jul-
gada em relação aos posteriores”, aplica-se tão-somente no plano do 
direito tributário formal porque são independentes os lançamentos 
em	cada	exercício	financeiro.	Não	se	aplica,	entretanto,	se	a	decisão	
tratou da relação de direito material, declarando a inexistência de 
relação	jurídico-tributária.
2.	A	coisa	julgada	afastando	a	cobrança	do	tributo	produz	efeitos	até	
que sobrevenha legislação a estabelecer nova relação jurídico-tribu-
tária.
3.	Hipótese	dos	autos	em	que	a	decisão	transitada	em	julgado	afastou	
a	cobrança	da	contribuição	social	das	Leis	7.689⁄1988	e	7.787⁄1989	
por	inconstitucionalidade	(ofensa	aos	arts.	146,	III,	154,	I,	165,	§	5º,	
III,	195,	§§	4º	e	6º,	todos	da	CF⁄1988).
4.	As Leis 7.856⁄1989 e 8.034⁄1990, a LC 70⁄1991 e as Leis 8.383⁄1991 e 
8.541⁄1992 apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo da con-
tribuição instituída pela Lei 7.689⁄88, ou dispuseram sobre a forma de 
pagamento, alterações que não criaram nova relação jurídico-tributária.	
Por isso, está impedido o Fisco cobrar a exação relativamente aos exer-
cícios	de	1991	e	1992	em	respeito	à	coisa	julgada	material.
5.	Violação	ao	art.	471,	I	do	CPC	que	se	afasta.
6.	Recurso	especial	improvido.	(Grifou-se.)

Pois	bem.	Neste	trabalho,	defende-se	que	o	problema	pode	ser	anali-
sado	sob	outra	óptica.	O	que	ora	se	sustenta	é	que,	em	hipóteses	como	a	do	
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julgamento	paradigma	(REsp	1.118.893/MG),	há	de	se	tomar	em	considera-
ção a existência, no caso concreto, de outros valores constitucionais que se 
põem em rota de colisão com a mantença da coisa julgada inconstitucional 
em	sede	tributária,	enaltecida	na	oportunidade.	

E tais valores são os princípios da livre concorrência, da isonomia, 
da livre iniciativa, da valorização social do trabalho e, por conseguinte, da 
dignidade	da	pessoa	humana.

Não obstante a coisa julgada seja um valor a ser prestigiado em má-
xima amplitude num Estado Democrático de Direito, por ser corolário do 
princípio da segurança jurídica, ela deve ceder nas hipóteses em apreço, 
sob pena de o próprio Estado estar favorecendo a criação de privilégios 
concorrenciais aos beneficiários de tais decisões com trânsito em julgado, 
malferindo,	assim,	todos	os	demais	princípios	acima	discriminados.				

Deve-se recorrer, na espécie, à técnica da ponderação de valores 
constitucionais	em	rota	de	colisão	num	caso	concreto.		Sobre	o	tema,	evoca-
-se o magistério de Luís Roberto Barroso (2009,	p.334) abaixo reproduzido, 
in verbis:

Em suma, consiste ela em uma técnica de decisão jurídica, aplicável 
a casos difíceis, em relação aos quais a subsunção se mostrou insufi-
ciente.	A	insuficiência	deve-se	ao	fato	de	existirem	normas	de	mesma	
hierarquia	indicando	soluções	diferenciadas.	[...]	é	possível	descrever	
a	ponderação	como	um	processo	em	três	etapas,	descritas	a	seguir.
Na primeira etapa, cabe ao intérprete detectar no sistema as normas 
relevantes para a solução do caso, identificando eventuais conflitos en-
tre	elas.	[...]	Ainda	neste	estágio,	os	diversos	fundamentos	normativos	
[...]	são	agrupados	em	função	da	solução	que	estejam	sugerindo.	[...]
Na segunda etapa, cabe examinar os fatos, as circunstâncias concretas 
do	caso	e	sua	interação	com	os	elementos	normativos.	[...]
[...]	É	na	terceira etapa que a ponderação irá singularizar-se, em opo-
sição	à	subsunção.	[...]	nessa	fase	dedicada	à	decisão,	os	diferentes	
grupos de normas e a repercussão dos fatos do caso concreto estarão 
sendo examinados de maneira conjunta, de modo a apurar os pesos que 
devem ser atribuídos aos diversos elementos em disputa e, portanto, o 
grupo	de	normas	que	deve	preponderar	no	caso.	(Grifos	no	original.)

Com efeito, sustenta-se que a técnica da ponderação sugere a pre-
valência, no conflito em análise, dos princípios da livre concorrência, da 
livre iniciativa e da valorização social do trabalho em face do princípio da 
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segurança jurídica, pois aqueles concorrem de forma mais acentuada do que 
este para a concretização da dignidade da pessoa humana e para a realização 
dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, hospedados 
no	art.	3º	da	Carta	Magna	de	1988.		

Assim, a solução para o problema que ora se propõe, com fulcro no 
princípio da concordância prática3 (CANOTILHO,	2003,	p.	1.225), é a relati-
vização da coisa julgada inconstitucional em sede tributária sempre que a 
sua manutenção ocasione desequilíbrios concorrenciais e, por via de conse-
quência, gere empecilhos ao ingresso de novos agentes no mercado, o que 
acabaria por obliterar o princípio da livre iniciativa, com reflexos negativos 
na	valorização	social	do	trabalho.

Não se está, com isso, atingindo o núcleo essencial4 (MENDES,	2010,	
p.	395) do direito à segurança jurídica, tampouco o da própria coisa julgada, 
pois ela continuaria a prevalecer, em tese, em todas as demais situações 
em que a decisão transitada em julgado fosse anterior à manifestação do 
Supremo	Tribunal	Federal	em	sentido	contrário.	

Entendimento contrário redundará — como já se ressaltou — na con-
cessão, pelo próprio Estado, de privilégios concorrenciais aos beneficiários 
da	desoneração	tributária	em	decorrência	da	coisa	julgada	inconstitucional.	

Essa circunstância acarretará  um aumento artificial do poder econô-
mico.	Gerar-se-á,	com	isso,	um	recrudescimento	na	concentração	de	renda	
no país, o que, também por isso, vai de encontro a um dos objetivos de nossa 
República,	que	é	reduzir	as	desigualdades	sociais	(art.	3º,	IV,	da	CF/1988).

São	pertinentes,	neste	ensejo,	as	ponderações	de	Comparato	(1989	
apud	GRAU,	2008,	p.	218),	quais	sejam:

[...]	Há	sempre,	no	contexto	do	subdesenvolvimento,	uma	oposição	ou	
tensão entre um polo rico e um polo pobre, um setor moderno e um 
setor	arcaico.	Mais	do	que	isso:	essa	tensão	ou	oposição	é	crescente	
e tende, deixadas as forças sociais ao livre jogo de seus interesses 
próprios,	a	se	agudizar	com	o	processo	de	concentração	de	renda.	[...]	

3  O princípio da concordância prática ou da harmonização impõe a coordenação e combinação dos 
bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício (total) de uns em relação aos outros. [...] 
Subjacente a este princípio está a ideia do igual valor dos bens constitucionais [...]. 

4  [...] o princípio da proteção do núcleo essencial destina-se a evitar o esvaziamento do conteúdo do 
direito fundamental decorrente de restrições descabidas, desmesuradas ou desproporcionais.
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Esse estado dinâmico de desequilíbrio econômico e de desarticulação 
social provoca, no campo político, uma instabilidade e desarmonia 
constantes, tornando inoperáveis os mecanismos clássicos de funcio-
namento do Estado liberal, como o processo eleitoral para a escolha 
dos governantes, a separação de poderes e o respeito aos direitos in-
dividuais.	Nessas	condições,	é	óbvio	que	a	exigência	preliminar	de	
superação dos problemas políticos passa pelo estabelecimento de um 
processo de desenvolvimento, que implica a conjugação do cresci-
mento econômico auto-sustentado com a progressiva eliminação das 
desigualdades	sociais.	[...].

Acrescente-se, como indica o próprio texto supracitado, que o excesso 
de concentração de poder econômico, oriundo da falta de livre concorrência 
num dado setor econômico, acarreta malefícios para a própria democracia, 
pois quem concentra tal poder consegue influir no processo eleitoral, defi-
nindo quem se elege e, por conseguinte, direciona fortemente a produção 
legislativa	em	que	atuará	o	candidato	eleito.	A	propósito,	veja-se	o	magistério	
de Luciano Sotero Santiago (2008,	p.	31):

Não é só por motivos econômicos que se protege a livre concorrência, 
mas	também	por	razões	de	ordem	pública.	O	excesso	de	concentração	
de poder econômico privado, decorrente da diminuição ou ausência 
de livre concorrência, é prejudicial à sociedade, pondo em risco às 
[sic]	instituições	democráticas,	pois	aquele	poder	tem	a	capacidade	de	
influenciar nas políticas econômicas do Poder Executivo, nas elabora-
ções	de	lei	pelo	Poder	Legislativo	e	nas	decisões	do	Poder	Judiciário.	
Além de, sempre, conseguir influir nos processos eleitorais, definindo 
quem	se	elege.	

5 Conclusão

Este artigo buscou sugerir uma solução para um reiterado conflito 
de princípios constitucionais que vem sendo levada ao Judiciário, a saber: 
segurança	jurídica	x	livre	concorrência.	

Considerou-se	um	importante	precedente	sobre	a	matéria.	É	que	a	
1ª	Seção	do	STJ,	no	REsp	1.118.893/MG,	representativo	de	controvérsia,	
entendeu que o fato de o STF declarar a constitucionalidade de norma ins-
tituidora de tributo não afeta a decisão judicial já estabilizada pela coisa 
julgada que desonerou determinado contribuinte da referida exação, por 
reputá-la	incompatível	com	a	Carta	Magna.
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Sem embargo, tentou-se trazer ao descortino a existência de outros 
princípios constitucionais que se põem em rota de colisão com a mantença da 
coisa julgada inconstitucional em sede tributária, enaltecida no julgamento 
do	precedente	supracitado.	

E tais valores são os princípios da livre concorrência, da isonomia, 
da livre iniciativa, da valorização social do trabalho e, por conseguinte, da 
dignidade	da	pessoa	humana.

Em vista dessas considerações, conclui-se que, com supedâneo na 
técnica da ponderação, deve prevalecer, no conflito em análise, os princípios 
da livre concorrência, da livre iniciativa e da valorização social do trabalho 
em face do princípio da segurança jurídica, pois aqueles concorrem de forma 
mais acentuada do que este para a concretização da dignidade da pessoa 
humana e para a realização dos objetivos fundamentais da República Fede-
rativa	do	Brasil,	hospedados	no	art.	3.º	da	Carta	Magna	de	1988.		
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A tipicidade aberta e a interpretação econômica  
no Direito Tributário

Ingrid Aragão Freitas Porto1 

1 Introdução

Há grande celeuma em torno de se saber a respeito de o direito tri-
butário	admitir	tipos	abertos	ou	se	vigora	o	princípio	da	tipicidade	fechada.

Para quem entende que os tipos são cerrados, estes devem prever 
o	fato	gerador	com	todos	os	seus	elementos.	Devem	prever	o	fato	gerador	
global, não cabendo valoração por parte do aplicador da lei, mas apenas 
subsunção	do	fato	à	norma.

Já os que advogam pela tipicidade aberta entendem que o tipo aberto 
se ajusta mais à realidade social e que a denominação “tipo fechado” é uma 
impropriedade.	

Tem-se como escopo, ainda, a discussão em  saber se o dispositivo 
acima citado trouxe uma inovação, inspirada no direito comparado, ou se 
trata	apenas	de	situação	já	tutelada	no	direito,	sendo,	portanto,	inócuo.

Para alguns, houve uma evolução axiológica nos parâmetros usados 
pelo legislador na definição de fato gerador, sendo o dispositivo supra uma 
norma	antielisiva.

Outros entendem tratar-se de norma antissimulação (antievasiva), 
pelo que o dispositivo seria despiciendo, visto que o direito já condenava a 
simulação,	nulificando	os	atos	simulados.

Há controvérsia também acerca da constitucionalidade do parágrafo 
único	do	art.	116	do	Código	Tributário	Nacional	–	CTN	e	sobre	a	sua	natureza	
jurídica.

Para quem vê esse artigo como norma antielisiva e é adepto da tipici-
dade aberta e da interpretação econômica, ele é constitucional e condizente 
com	a	isonomia,	capacidade	contributiva,	isonomia	e	justiça	fiscal.

1   Juíza	Federal	Substituta. 
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Já os que são contrários à tipicidade aberta e à interpretação teleo-
lógica,	argumentam	ser	a	citada	norma	antielisiva	inconstitucional.	Assim	
entendem por haver ofensa à autonomia privada, à legalidade e à segurança 
jurídica.

Outros há que sustentem ser a norma em pauta antissimulação, pelo 
que	o	dispositivo	é	constitucional,	mas	inócuo.

2 Como interpretar o parágrafo único do art. 116 do Código 
Tributário Nacional?

2.1 Breve histórico da evolução raciocínio jurídico

O Direito Tributário é marcado pelo constante duelo entre os interes-
ses	do	fisco	e	do	contribuinte,	o	que	tomou	proporção	no	Estado	Moderno.

Na Idade Média esse ramo do direito não tinha muita relevância, 
eis que o Estado Feudal não era financiado por tributos, mas pelos Direitos 
Regalianos.

Como registro do nascimento do Direito Tributário temos a Magna 
Carta	de	1215,	quando	os	barões	feudais	pressionaram	o	rei	da	Inglaterra,	
João	Sem	Terra,	o	rei	de	prata,	a	assiná-la.

A partir da Magna Carta, apenas os tributos legalmente previstos 
poderiam	ser	cobrados.	Nasce	o	princípio	da	legalidade	tributária	(ROSA 
JÚNIOR,	2005,	p.	278).

Com	o	Estado	Liberal	do	século	XIX,	dá-se	o	auge	do	formalismo	jurí-
dico,	que	é	a	separação	entre	Direito	e	Moral,	entre	fato	e	valor.	Com	base	no	
positivismo jurídico, o jurista “deve estudar o direito do mesmo modo que 
o cientista estuda a realidade natural, isto é, abstendo-se absolutamente de 
formular juízos de valor” (BOBBIO,	2006,	p.	131). O autor que consagrou o 
positivismo	formalista	foi	Hans	Kelsen,	construtor	da	Teoria	Pura	do	Direito.

No Brasil, quase toda doutrina abraçou a tese do formalismo jurídico, 
“na qual a validade do direito se funda em critérios que concernem unica-
mente à sua estrutura formal (vale dizer, em palavras simples, o seu aspecto 
exterior)” (BOBBIO,	2006,	p.	131).

No Estado Liberal, estado mínimo, a preocupação central é com a se-
gurança	jurídica,	pelo	que	o	princípio	da	legalidade	tomou	grande	destaque.	
Nessa época, em relação às regras de interpretação, prevalecia o princípio 
do in dúbio pro contribuinte.
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Ocorre	que	no	século	XX	houve	a	crise	do	Estado	Liberal,	embalada	
pelas	ideias	de	Karl	Marx	e	pela	doutrina	cristã.	Surgem	as	primeiras	revolu-
ções	e	o	Estado	Social	desloca	o	eixo	axiológico	da	segurança	para	a	justiça.	
Há um avanço do positivismo formalista para o positivismo economicista, 
da jurisprudência dos conceitos para a jurisprudência dos interesses (que 
se	preocupava	mais	com	o	fato	social	do	que	com	a	lei).	A	capacidade	con-
tributiva	ganha	destaque	maior	que	a	legalidade.	A	manifestação	de	riqueza	
é	mais	importante	que	o	fato	gerador.	

O cerne da jurisprudência dos interesses seria “conhecer com rigor 
histórico, os interesses reais que causaram a lei e de tomar em conta, na 
decisão	em	cada	caso,	esses	interesses”.

o legislador como pessoa vem a ser substituído pelas forças sociais, 
aqui chamadas “interesses” (o que é justamente uma forma de subli-
mação),	que	através	dele,	obtiveram	prevalência	na	lei.	O	centro	de	
gravidade desloca-se da decisão pessoal do legislador e da sua vontade 
entendida psicologicamente, primeiro para motivos e, depois, para os 
‘factores	causais’	motivantes	(RIBEIRO,	2002,	p.	140).

Ricardo Lodi Ribeiro lembra que nessa época a justiça triunfou sobre 
a segurança jurídica e que “a aplicação da jurisprudência dos interesses no 
direito tributário dá origem na Alemanha à teoria da interpretação econômica 
do fato gerador, a partir da obra de Eno Becker” (RIBEIRO,	2002,	p.140-141).

Eno Becker, autor do anteprojeto do Código Tributário Alemão de 
1919,	criou	a	Teoria	da	Interpretação	Econômica,	que	entrou	em	declínio	
com	o	fim	da	Segunda	Guerra	Mundial.

Com a Interpretação Econômica não há espaço para a elisão, uma 
vez que havendo manifestação de riqueza, há tributação, a despeito de uma 
tipicidade	fechada.

No auge do Estado Social, quando do predomínio da interpretação 
econômica do fato gerador, entendia-se que a melhor interpretação era aque-
la a favor do fisco, eis que orientada à finalidade de arrecadar cada vez mais 
para	promover	a	justiça	social.

Com o final da Segunda Guerra Mundial perderam lugar o positivismo 
jurídico	e	a	interpretação	econômica.

O pós-positivismo (no Estado Democrático de Direito) tenta unir 
justiça	e	segurança	jurídica.	Dá	importância	à	norma,	sem	esquecer	os	va-
lores.	Há	uma	pluralidade	a	ser	resolvida	pela	ponderação.	Fato	gerador	e	
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capacidade	contributiva	são	ambos	importantes.	Um	não	deve	prevalecer,	a 
priori,	sobre	o	outro.	Não	há	a	vedação	total	à	elisão,	mas	ao	abuso	do	direito.

Com o pós-positivismo não existem critérios apriorísticos de interpre-
tação.	Não	pode	a	interpretação	tender	para	o	fisco	ou	para	o	contribuinte	a 
priori.	Só	diante	de	casos	concretos	pode-se	extrair	a	interpretação	adequada.

Houve evolução da jurisprudência dos conceitos (da época do libe-
ralismo) e da jurisprudência dos interesses (do socialismo) para a jurispru-
dência dos valores, motivada pela mudança do paradigma das regras para 
o	dos	princípios.

A jurisprudência dos valores “rompe com o positivismo, seja o de 
origem normativista da jurisprudência dos conceitos seja o de cunho socio-
lógico da jurisprudência dos interesses, reaproximando a ideia de direito e 
moral, a partir do resgate da ideia de justiça” (RIBERIO,	2002,	p.144).

A virada Kantiana e o resgate do valor da justiça, que andava tão es-
quecido após dois séculos de positivismo formalista e sociológico, têm 
como	marco	a	obra	de	Jhon	Rawls,	Uma teoria da justiça,	em	1971.	Se	
na jurisprudência dos conceitos, o legislador era o único intérprete, 
posição ocupada pelo juiz na jurisprudência dos interesses, na era da 
jurisprudência	dos	valores,	adota-se	a	pluralidade	de	intérpretes.	[...]	
a jurisprudência dos valores aplicada ao direito tributário assegura o 
equilíbrio da capacidade contributiva e da legalidade (HÄBERLE,	2002	
apud	RIBEIRO,	2002,	pp.	145,	148).

2.2 Possibilidade de aplicação da tipicidade aberta no Direito     
Tributário

Como já dito, o princípio da legalidade, desde a Magna Carta, é prin-
cípio	basilar	em	qualquer	ordenamento.	Ocorre	que	no	direito	tributário	
algumas vozes sustentam que além da legalidade formal, é mister a existência 
da legalidade material, que seria a tipicidade fechada, ou cerrada, ou ainda, 
estrita	legalidade.

O princípio da tipicidade da tributação exige a fixação, no plano legis-
lativo,	de	todos	os	critérios	da	regra	matriz	de	incidência	tributária.	
[...]	exige-se	a	descrição	legislativa	exaustiva	do	antecedente	(critérios	
material, temporal e espacial) e do consequente (critérios quantitativo 
e	pessoal)	da	regra	matriz	de	incidência	tributária.	[...]	a	tipicidade	no	
direito tributário brasileiro é taxativa e alcança, repita-se, não só a 
descrição do fato-tipo, mas também a descrição do efeito (GONÇALVES,	
1993	apud	PAULSEN,	2008,	p.180).	
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Segundo Xavier	(2001,	p.17), no Direito Tributário, além da legali-
dade,	deve	vigorar	o	princípio	da	tipicidade	fechada.	A	lei	tributária	só	pode	
manifestar-se por meio de um tipo fechado, de forma que ao intérprete não 
caiba	valorar,	mas	apenas	subsumir	o	fato	à	norma.

Não	basta	a	lei;	é	necessária	uma	“lei	qualificada”.	Esta	qualificação	
da lei pode ser designada como “reserva absoluta de lei”, o que faz 
com que o princípio da legalidade da tributação se exprima como um 
princípio	da	tipicidade	da	tributação.	Na	sua	acepção	mais	restrita	
pode dizer-se que o princípio da tipicidade é um princípio instrumental 
de proteção e garantia da “reserva de lei”, enquanto proíbe todos os 
mecanismos indiretos e oblíquos pelos quais a criação (ainda que de-
rivada) do Direito possa ser cometida aos órgãos do Poder Executivo 
ou do Poder Judiciário, que assim se arrogariam um poder paracons-
titucional	e	apócrifo.

Ives Gandra Martins (1982) também advoga pela tipicidade fechada, 
haja	vista	a	proibição	do	uso	da	analogia	em	Direito	Tributário.	Para	o	autor	
“a reserva da lei no Direito Tributário não pode ser apenas formal, mas deve 
ser	absoluta”.

O autor acima citado lembra que o IV Simpósio Nacional de Direito 
Tributário concluiu que o direito tributário brasileiro consagra a reserva 
formal e absoluta de leis “entendendo-se por reserva formal da lei o fato de 
ser	indispensável	ato	legislativo	[...]	como	veículo	para	instituir	ou	alterar	
tributos e como reserva absoluta o fato de competir à lei a descrição de to-
dos os elementos do tipo tributário (tipo cerrado)” (MARTNS,	1982,	p.	59).

No mesmo sentido, Amaro (2008,	p.	112) ressalta a necessidade de 
uma	legalidade	cerrada	para	o	Direito	Tributário.

A legalidade tributária implica, por conseguinte, não a simples pre-
eminência	da	lei,	mas	a	reserva	absoluta	de	lei	[...].	Por	isso	não	tem	
a autoridade administrativa o poder de decidir, no caso concreto, se 
o	tributo	é	devido	ou	quanto	é	devido.	A	obrigação	tributária	é	uma	
decorrência necessária da incidência da norma sobre o fato concreto, 
cuja existência é suficiente para o nascimento daquela obrigação (CTN, 
art.	114).

Os primeiros a questionarem a tipicidade fechada forma Ricardo 
Lobo	Torres	e	Marco	Aurélio	Grecco.

Derzy	(1988,	p.	63-64) defende que os tipos são sempre abertos, 
e lembra que Larenz, que primeiro escreveu a teoria dos tipos fechados 
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influenciando	a	doutrina	brasileira	e	em	especial	Alberto	Xavier	(defensor	
ferrenho da tipicidade fechada), mudara de opinião para entender que os 
tipos	são	abertos.	

É	sabido	que	Larenz	admite	os	tipos	no	Direito,	entendendo	como	tal	
a	ordem	estruturada	de	forma	flexível	e	fluida	[...]	O	fato	de	ter	deno-
minado os conceitos de classe de tipos fechados foi questão apenas 
terminológica,	já	superada.	As	edições	mais	recentes	de	sua	tão	consul-
tada Metodologia registram a alteração, pois o tipo para o jurista é tão 
aquele,	por	sua	própria	natureza,	aberto.	A	expressão	“tipo	fechado”	
foi	eliminada	de	sua	obra..

Ricardo Lodi Ribeiro também entende que os tipos são abertos e 
menciona	a	mudança	de	posição	de	Larenz	apontada	por	Misabel	Derzi.

A ideia de uma tipicidade fechada também encarna uma improprie-
dade	metodológica,	revelando	uma	contradição	em	termos.	Senão	
vejamos.	Para	a	definição	de	tipo	fechado,	Alberto	Xavier	[...]	partiu	
de uma classificação adotada por Karl Larenz na obra Metodologia da 
Ciência do Direito, entre os tipos aberto e fechado, sendo este último 
caracterizado	por	elevado	grau	conceitual.	Todavia,	conforme	relatado	
de forma muito perspicaz por Misabel de Abreu Machado Derzi, Karl 
Larenz abandonou a tese da possibilidade do tipo fechado, a partir da 
terceira	edição	de	sua	obra,	datada	de	1975.	De	fato,	segundo	o	posi-
cionamento adotado pelo citado autor alemão nas últimas edições de 
sua obra clássica, a estrutura tipológica é sempre aberta, ao contrário 
do conceito abstrato, que em situações ideais, apresenta-se fechado 
(RIBEIRO,	2007,	p.	223).	

Heleno Tôrres defende a ideia de que o tipo pode ser aberto ou fe-
chado	e	“o	que	o	definirá	como	‘aberto’	ou	‘fechado’	serão	os	critérios	que	
o legislador selecionar para compor a norma de conduta” (TÔRRES,	2003,	
p.	61).

2.3 A interpretação econômica e o artigo 116, parágrafo único, do 
Código Tributário Nacional

Controverte-se acerca da aplicação da interpretação econômica no 
direito tributário brasileiro, bem como a natureza do parágrafo único do 
artigo	116	do	CTN	e	sua	constitucionalidade.

A discussão acerca da aplicação da interpretação econômica está 
relacionada, entre outras coisas, à existência ou não de tipos abertos no 
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direito	tributário.	Quem	defende	a	interpretação	econômica	advoga	pelos	
tipos	abertos.

Para os contrários à interpretação econômica, a causa da tributação é 
apenas	a	lei,	ficando	a	capacidade	contributiva	como	uma	causa	pré-jurídica.	
Neste sentido, Rubens Gomes de Souza (1982	apud	RIBEIRO,	2002,	p.	143) 
e Alfredo Augusto Becker (apud	RIBEIRO,	p.	143).

Já	para	os	adeptos,	a	causa	da	tributação	é	a	capacidade	contributiva.	
Neste	sentido,	Baleeiro	(2006,	p.	740).

Por que tal indivíduo é obrigado a pagar um tributo? Porque, vincu-
lado pessoalmente, ou por seus interesses, a um grupo político, a sua 
capacidade econômica o indicia, por meio de fatos previstos em lei, 
como capaz de suportar uma parcela do custo dos serviços públicos, 
organizados pelo governo daquele grupo, no interesse direto ou indi-
reto	de	todos	os	membros	que	o	constituem.	Em	última	análise,	paga	
“porque”	tem	capacidade	contributiva.	A	capacidade	contributiva	é	o	
atributo que deve qualificar alguém aos olhos do legislador para sujeito 
passivo	da	relação	tributária.	O	“fato-condição”	apenas	exterioriza	esse	
atributo,	revelando-o	ao	fisco.	E	outra	não	é	a	razão	pela	qual	alguns	
juristas do Direito Tributário manifestam preferência pelo conteúdo 
econômico e não pelo aspecto formal do negócio e atos jurídicos, quan-
do	estes	figuram	na	lei	do	imposto.

Na interpretação econômica o que importa na verificação da existên-
cia de relação jurídica tributária é o seu conteúdo econômico, e não a forma 
jurídica.	O	que	importa	não	é	o	fato	gerador,	mas	a	capacidade	contributiva.	
Assim, se um ato do contribuinte não estiver previsto legalmente como fato 
gerador, mas os seus efeitos econômicos forem similares aos de fatos gera-
dores,	então,	pode	esse	ato	ser	tributado,	a	despeito	de	não	estar	tipificado.

Questiona-se	acerca	de	os	artigos	109	e	110	do	CTN	positivarem	o	
princípio	da	interpretação	econômica	no	direito	tributário	brasileiro.

Enno Becker, um dos pais da teoria autonômica, entendia que ao direito 
tributário deveria ser reservada a possibilidade de criar ou de alterar 
institutos,	conceitos	e	formas	de	direito	privado	[...].	Segundo	sua	orien-
tação, os conceitos de direito privado somente prevaleceriam quando 
o direito tributário não lhes houvesse disposto algo de modo diverso, 
caso em que o conceito de ordem tributária adquiriria autonomia em 
relação	ao	que	se	desenvolve	no	âmbito	do	direito	privado.	Assim,	sob	a	
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égide da noção de autonomia do direito tributário, erguia-se a corrente 
da liberdade de qualificação, tanto para as atribuições legislativas (i), 
reconhecendo ao legislador liberdade para modificar os institutos, 
conceitos e formas de direito privado, ampliando ou restringindo suas 
propriedades quanto para as funções administrativas, nos atos de apli-
cação do direito (ii), como modo de afirmação do método antielusivo de 
interpretação econômica do Direito Tributário (TORRES,	2003,	p.	73).

Há quem entenda que os dispositivos não aludem à interpretação 
econômica.	É	que	os	institutos	tendem	a	ter	o	mesmo	significado	em	todos	os	
ramos do direito pela teoria do ordenamento jurídico, mas se lei tributária, 
expressamente, der significado diverso a um instituto do direito privado, 
deve	valer	a	disposição	da	lei	tributária	para	os	fins	de	tributação.	Mas,	
neste caso, é a lei quem dá definição diversa, o que não se confunde com a 
interpretação	econômica.

Entre	os	que	defendem	a	posição	acima,	está	Becker	(1972,	p.	111)	
e Heleno Tôrres, que aduz: 

Comparando	o	teor	desse	art.	110	com	o	art.	109	do	CTN,	temos	que	
“A lei tributária” (e não a autoridade administrativa, mediante ato 
de lançamento) somente poderá alterar a definição, o conteúdo e o 
alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado quando 
estes não forem tipos constitucionalmente previstos para repartição 
de competências (TÔRRES,	2003,	p.81).

Alfredo Augusto Becker também não acredita que os dispositivos 
acima	oportunizam	a	interpretação	econômica.

Ribeiro	(2002,	p.	141) afirma que, para os seguidores da interpreta-
ção econômica, o Direito Tributário não concebe a possibilidade de elisão 
fiscal,	eis	que	se	trata	de	ramo	autônomo	ao	Direito	Civil.	Nesse	diapasão	
“caberia ao aplicador da lei, este sim o grande astro do fenômeno herme-
nêutico, o afastamento da forma jurídica adotada pelo contribuinte, pela 
prevalência	da	realidade	econômica	subjacente.	É	a	fase	da	preponderância	
da	economia	sobre	o	direito”.

Luciano Amaro (2008,	p.	226) assevera que Ricardo Lobo Torres 
levantou	a	possibilidade	de	invocar	o	art.	109	do	CTN	para	justificar	a	in-
terpretação econômica no direito brasileiro, no sentido de que “os efeitos 
tributários dos institutos de direito privado pudessem ser pesquisados pelo 
intérprete sem se ater à forma jurídica adotada”, mas esclarece que discorda 
de	Lobo	Torres.

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   142 20/9/2012   16:32:07



II Jornada de Direito Tributário

143

[...]	não	é	isso	que	determina	o	art.	109.	[...]	Obviamente,	os	efeitos	
tributários, por exemplo, da compra e venda, serão determinados pelo 
direito	tributário,	e	não	pelo	direito	privado.	Por	outro	lado,	não	se	
nega ao direito tributário a prerrogativa de dar efeitos iguais para 
diferentes institutos de direito privado (por exemplo, pode a lei dar, 
para fins tributários, à doação, ao aporte na integralização de capital 
etc.,	os	mesmos	efeitos	da	compra	e	venda).	Mas	é	a	lei	tributária	que	
(se	quiser)	deve	dá-los,	e	não	o	intérprete.	[...]	Em	suma,	a	consideração	
do conteúdo econômico subjacente não permite transfigurar o negócio 
jurídico privado (AMARO,	2008,	p.	227-228).

Alberto	Xavier	(2001,	p.43)	é peremptoriamente contra a interpre-
tação	econômica	do	fato	gerador.	Para	o	autor	“a	doutrina	da	interpretação	
econômica não passa de um artifício para, de modo oblíquo, trazer o racio-
cínio analógico para dentro das fronteiras do tipo legal tributário e, assim, 
para	o	domínio	da	interpretação”.

Heleno Tôrres (2003,	p.	212) também não concorda com a aplicação 
da teoria da interpretação econômica e chega a dizer que a ela “foi, sem dú-
vidas, um dos maiores equívocos que prosperaram na história jurídica dos 
povos	ocidentais”.	Para	o	autor	este	tipo	de	interpretação	fere	a	legalidade,	
a	tipicidade	e	a	segurança	jurídica.

No	mesmo	sentido	de	Xavier	e	Tôrres	está	Becker	(1972,	p.	117), para 
quem “a doutrina da interpretação econômica, é filha do maior equívoco que 
tem	impedido	o	Direito	Tributário	evoluir	como	ciência	jurídica	[...]	destrói	
precisamente	o	que	há	de	jurídico	dentro	do	Direito	Tributário”.

[...]	dizer	a priori e como regra geral, que — só porque a justificação do 
imposto é a existência de uma determinada capacidade contributiva 
— uma empreitada que produza efeitos econômicos análogos aos da 
venda deve, só por tal circunstância, ser tributada como venda porque 
demonstra igual capacidade contributiva, seria quase como dizer que 
um gato soriano deve ser considerado como cão, para os feitos de 
aplicação do imposto sobre cães, unicamente porque o imposto sobre 
cães é um imposto direto que repercute a capacidade contributiva, e 
a	posse	de	um	gato	soriano	demonstra	capacidade	contributiva	[...].	É	
claro que tal esquema de raciocínio pode ser autorizado e concludente 
no plano econômico-financeiro, contudo é inadmissível no plano jurídico 
(BECKER,	1972,	p.	112).
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Amaro	(2008,	p.224) cita a posição de Amílcar de Araújo Falcão, 
defensor da interpretação econômica, o qual afirmou que a menção que o 
legislador tributário faça a compra e venda, por exemplo, visa ao conteúdo 
econômico	desse	negócio,	e	não	à	forma	jurídica	pela	qual	o	ato	se	exteriorize.

[...]	um	contrato	de	locação	no	qual	a	anormalidade	do	aluguel	previsto	
levaria o aplicador da lei tributária a considerar tal ato como compra e 
venda, dado que o conteúdo econômico seria o mesmo, fazendo sobre 
ele incidir a mesma norma prevista para a compra e venda (FALCÃO,	
1976	apud	AMARO,	2008,	p.	224).

Falcão (1993,	p.	78) sempre entendeu que o que interessa no Direito 
Tributário é a relação econômica e para ele “não há nisso nenhuma violência 
contra a norma legal, mas, diversamente, assim se obtém a atuação do seu 
comando,	em	toda	a	plenitude”.

[...]	em	direito	civil,	interessam	os	efeitos	dos	atos	e	as	condições	de	
validade	exigidas	para	a	sua	constituição	ou	formação.	A	conformação	
externa	do	ato,	pois	é	que	importa	particularmente.	Ao	Direito	Tri-
butário só diz respeito a relação econômica a que esse ato deu lugar, 
exprimindo, assim, a condição necessária para que um indivíduo possa 
contribuir, de modo que, já agora, o que sobreleva é o movimento de 
riqueza, a substância ou essência do ato, seja qual for a sua forma 
externa (FALCÃO,	1993,	p.76).

Amaro lembra que Gerd Willi Rothmann (1973	apud	AMARO,	2008,	
p.	225) defendeu a interpretação econômica como instrumento de aplicação 
do princípio da igualdade, no sentido de que hipóteses economicamente 
iguais	devem	ser	tratadas	de	forma	igual.	Rothmann	assevera	ainda	que	a	
interpretação econômica materializa a justiça social, eis que propicia uma 
distribuição	uniforme	de	encargos	sociais.

2.4 Evasão, elusão e elisão

Ocorrido o fato gerador, surge a obrigação tributária e dela não há 
como	fugir.	O	que	pode	acontecer	é	buscar-se	evitar	a	ocorrência	do	fato	
gerador	por	meio	de	planejamento	fiscal.

De um modo geral, a elisão é o planejamento fiscal lícito onde se evita 
a	ocorrência	do	fato	gerador.	Já	a	evasão	é	uma	forma	ilícita	de	se	esquivar	
de	fato	gerador	já	ocorrido.
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Para Dória (1971,	p.	54) a elisão é um negócio jurídico indireto, “como 
um esquema negocial a que recorrem as partes para atingir fins diversos 
dos	que	lhe	são	peculiares”.

Ricardo Lobo Torres (2006,	p.	219-221) assevera que a elisão pode 
ser lícita (que é o planejamento fiscal) ou ilícita (que é o abuso do direito de 
planejar, é o agir sem ética), sendo a evasão sempre ilícita e ocorrendo, ne-
cessariamente,	após	o	fato	gerador.	Segundo	o	autor,	a	evasão	“compreende	a	
sonegação fiscal, a simulação, o conluio e a fraude contra a lei, que consistem 
na falsificação de documentos fiscais, na prestação de informações falsas ou 
na inserção de elementos inexatos nos livros fiscais” (TORRES,	2006,	p.	221) 
para	não	pagar	tributos	ou	pagá-los	a	menor.

Já	Heleno	Tôrres	dá	outra	classificação.	Para	o	autor	a	evasão	é	sem-
pre	ilícita	e	após	o	fato	gerador.	A	elisão	é	sempre	lícita,	sendo	o	planejamento	
fiscal	normal.	Existindo	também	a	elusão,	que	é	sempre	ilícita	e	anterior	ao	
fato	gerador.	Elusão	é	o	que	Ricardo	Lobo	Torres	chama	de	elisão	ilícita.	
Heleno Tôrres ensina que na elusão o contribuinte utiliza-se de 

negócios aparentemente válidos, mas constituídos com fraude à lei civil 
ou simulados e que geram o mesmo efeito de afastar-se do campo de 
incidência de tributos ou coincide com hipóteses de incidência menos 
onerosas,	como	entendemos;	ou	como	ocorre	em	outros	ordenamentos,	
usando de negócios lícitos (atípicos, indiretos ou fiduciários), que não 
se constituam em simulações, com o objetivo de contornar a norma 
tributária  (TÔRRES,	2003,	p.	173).

Segundo Tôrres	(2003,	p.	189), a elusão tributária é o fenômeno pelo 
qual “o contribuinte, mediante a organização planejada de atos lícitos, mas 
desprovidos de ‘causa’ (simulados ou com fraude à lei), tenta evitar a sub-
sunção de ato ou negócio jurídico ao conceito normativo do fato típico e a 
respectiva	imputação	da	obrigação	tributária”.

Justificando as normas gerais antielisivas, existe a teoria do abuso 
do	direito	que	é	defendida	por	grandes	nomes	da	doutrina.	Xavier	(2001,	p.	
102-106) lembra que, no direito comparado, Klaus Tipke é seu grande de-
fensor.	No	Brasil,	a	teoria	conta	com	o	apoio,	entre	outros,	de	Marco	Aurélio	
Greco	e	Ricardo	Lobo	Torres.

A teoria de Tipke baseia-se na preservação dos princípios da igualda-
de e da capacidade contributiva que ensejariam a possibilidade de integração 
por analogia para propiciar a tributação de fatos que revelem capacidade 
econômica,	ainda	que	não	tipificados.	Esta	teoria	foi	adotada	por	Greco.
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O núcleo essencial do pensamento de KLAUS TIPKE foi adotado no 
Brasil	por	MARCO	AURÉLIO	GRECO[...].	Onde,	porém,	a	tese	de	MARCO	
AURÉLIO	GRECO	se	revela	audaciosamente	original	(e	que	é	a	premissa	
maior do seu raciocínio) é na afirmação de uma eficácia positiva da 
capacidade contributiva, significando que o referido princípio não é 
apenas um limite negativo à tributação, mas um comando pelo qual 
“a lei tributária tem de alcançá-la até	onde	for	detectada	[...]	a	lei	tri-
butária alcança o que obviamente prevê, mas não alcança apenas isto, 
alcançando, também, aquilo que resulta da sua conjugação positiva com 
o princípio da capacidade contributiva” (XAVIER,	2001,	p.	103-104).

Ricardo Lobo Torres, adepto da teoria do abuso do direito, tem como 
pedra	angular	desta	teoria	os	princípios	da	proporcionalidade	e	razoabilidade.

Contra a teoria do abuso do direito está Becker	(1972,	p.	126):
Aqueles que negam a liceidade da evasão fiscal (elusão ou evasão legal) 
e, na sua ocorrência, entendem que se deva fazer abstração da estrutu-
ra jurídica, (o que significa recomendar o abandono da realidade jurí-
dica, aceitando-se apenas a realidade econômica), nada mais fazem do 
que implantar dentro do Direito Tributário, empírica e quase sempre 
inconscientemente, a teoria do abuso do direito e todas as confusões 
e	erros	jurídicos	que	ela	costuma	gerar.

A respeito do princípio da capacidade contributiva, Becker entende 
que a amplitude de sua denominação dá azo a arbitrariedades e subjetivismo 
não	aceito	em	matéria	tributária.	O	autor	questiona	a	constitucionalização	
deste	princípio	que	aduz	ter	sido	a	“constitucionalização	do	equívoco”.

A velhice do princípio e a ambigüidade da locução “capacidade con-
tributiva” mergulham filósofos, financista e juristas e alucinante bal-
búrdia e para que a confusão ficasse total, as modernas Constituições 
canonizaram o princípio da capacidade contributiva, convertendo-o em 
regra	constitucional	do	Estado.	É	a	constitucionalização	do	equívoco	
(BECKER,	1972,	p.	441-442).

Alberto	Xavier	afirma	que	o	princípio	da	capacidade	contributiva	
não	pode	sobrepor-se	a	regra	da	tipicidade.	Sobre	o	eventual	choque	entre	
capacidade contributiva e tipicidade o autor aduz que “ainda que o conflito 
existisse,  nunca a solução do mesmo poderia sacrificar uma ‘regra’, categóri-
ca e definitiva, como a da tipicidade, a um‘princípio’, tendencial e submetido 
à reserva do possível, como o da capacidade contributiva” (BECKER,	1972,	
p.	126-127).
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Xavier	nega,	ainda,	o	efeito	positivo	da	capacidade	contributiva	(afir-
mado	por	Marco	Aurélio	Greco).

Os princípios da igualdade e da capacidade contributiva desempenham 
assim uma função negativa ou proibitiva: vedam ao Poder Legislativo 
uma tributação alheia à capacidade contributiva, bem como uma tribu-
tação discriminatória, arbitrária ou desrazoável “entre contribuintes 
que se encontrem em situação equivalente” de idênticas manifestações 
de	capacidade	contributiva.

2.5 Natureza jurídica do parágrafo único do artigo 116 do Código 
Tributário Nacional

O	parágrafo	único	do	artigo	116	do	Código	Tributário	Nacional,	in-
troduzido	pela	Lei	Complementar	104	de	10	de	janeiro	de	2001,	aduz	que

a autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios 
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do 
fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 
obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabele-
cidos	em	lei	ordinária.	

Parte da doutrina afirma que o dispositivo acima positiva a tipicidade 
aberta, uma vez que autoriza a desconsideração dos efeitos do ato para fins 
tributários	pela	autoridade	administrativa.	É	a	positivação	da	interpretação	
econômica, por isso controverte-se acerca da sua constitucionalidade frente 
ao	princípio	da	estrita	legalidade	(ou	tipicidade	cerrada).

Em posição contrária está Luciano Amaro, para quem o dispositivo 
em	questão	não	trata	de	interpretação	econômica.

O questionado parágrafo não revoga o princípio da reserva legal, não 
autoriza a tributação por analogia, não introduz a consideração econô-
mica	no	lugar	da	consideração	jurídica.	Em	suma,	não	inova	no	capítulo	
da	interpretação	da	lei	tributária.	O	que	se	permite	à	autoridade	fiscal	
nada mais é do que, ao identificar a desconformidade entre os atos ou 
negócios efetivamente praticados (situação jurídica real) e os atos ou 
negócios retratados formalmente (situação jurídica aparente), descon-
siderar	a	aparência	em	prol	da	realidade.	Com	efeito,	o	preceito	legal	
parte do pressuposto de que o fato gerador tenha efetivamente ocorri-
do, dado que, só nessa hipótese, pode-se cogitar da possibilidade de ele 
ter sido objeto de práticas dissimulatórias (AMARO,	2008,	p.	237-238).
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Discute-se se o dispositivo em questão concerne à regra antielisiva 
ou	antievasiva.

Os que são adeptos da interpretação econômica, geralmente enten-
dem	ser	norma	antielisiva.	Para	estes,	o	planejamento	fiscal	é	lícito	quando	
não	abusivo.	Ocorrendo	abuso,	o	fisco	pode	desconsiderar	o	negócio	jurídico	
privado, nos termos em que foi feito, e tributar o fato, se deste adveio ma-
nifestação	de	capacidade	contributiva.

Para quem discorda da posição acima, no sentido de que a interpre-
tação econômica é inconstitucional por ofensa à legalidade e à tipicidade 
fechada, ou entende que o dispositivo acima trata de norma antielisiva e que 
por	isso	é	inconstitucional,	ou	aduz	ser	caso	de	regra	antievasiva.

Machado	(2008,	p.	132) entende que o dispositivo, sendo norma an-
tielisiva,	é	inconstitucional.

A própria noção de Estado Democrático de Direito não admite uma 
norma atielisão se esta é vista como atribuição de competência à au-
toridade da administração tributária para desconsiderar atos e negó-
cios jurídicos lícitos a pretexto de alcançar a capacidade contributiva 
de	quem	os	pratica.	A	definição	legal	de	fato	gerador	do	tributo	é,	
sem dúvida, uma garantia fundamental do contribuinte, tal como a 
definição do crime, a tipificação da conduta criminosa, é garantia do 
cidadão	contra	o	arbítrio.	[...]	Dir-se-á	que	a	norma	geral	antielisão	
constitui	simplesmente	uma	diretriz	hermenêutica.	Apenas	aponta	
um caminho para o intérprete, que deve dar maior importância à rea-
lidade	econômica	do	que	à	forma	jurídica.	Essa	norma	simplesmente	
deixaria expressamente autorizada a denominada interpretação eco-
nômica, que já foi objeto de profundas divergências na doutrina dos 
tributaristas	tanto	no	Brasil	como	em	outros	países.	Trocar	o	critério	
jurídico da definição legal das hipóteses de incidência tributária, pelo 
critério econômico da identificação de capacidade contributiva, seria 
inaceitável troca da segurança, propiciada pelo princípio de legalidade, 
pela	insegurança	que	abre	as	portas	para	o	arbítrio. 

Xavier	(2001,	p.	52)	lançou	a	tese	de	que	é	caso	de	norma	antievasiva.	
O autor entende que o dispositivo em questão trata de norma anti-simulação, 
e	não	de	cláusula	geral	antielisiva.

Para Ricardo Lobo Torres (2006,	p.	244) e Greco (apud TORRES, 
2006,	p.	244)	é	caso	de	norma	antielisiva.
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Torres explica que “a desconsideração do ato ou negócio jurídico 
praticado, ou seja, a requalificação, nada tem que ver com as consequências 
da	simulação,	a	saber:	a	anulação	prevista	no	art.	167,	do	Código	Civil	e	a	
revisão do lançamento” (2006,	p.	249)	(artigo	149,	VII,	do	CTN).

A	nova	regra	do	art.	116,	parágrafo	único,	do	CTN,	na	redação	da	LC	
101/01,	é	autêntica	norma	antielisiva,	que	recepcionou	o	modelo	fran-
cês.	Nada	tem	que	ver	com	a	norma	anti-simulação,	que	já	existia	no	
direito	brasileiro	(art.	149,	VII,	do	CTN)	e	que	tem	outra	estrutura	e	
fenomenologia.	A	recente	regra	antielisiva	tem	as	seguintes	caracte-
rísticas: permite à autoridade administrativa requalificar os atos ou 
negócios praticados, que subsistem para efeitos jurídicos não-tributá-
rios;	atinge	a	dissimulação	do	fato	gerador	abstrato,	para	proceder	à	
adequação entre a intentio facti e a intentio júris, o que é característica 
da elisão, na qual o fingimento se refere à hipótese de incidência, e não 
ao fato concreto, como acontece na simulação relativa ou dissimulação 
no	sentido	do	direito	civil.	

Ricardo Lodi Ribeiro (2002,	p.	136)	também entende que o disposi-
tivo	em	pauta	trata	de	norma	antielisiva.

O	parágrafo	único	do	art.	116	do	CTN	fala	em	“dissimular”.	Questio-
nou-se	em	doutrina	se	esta	expressão	seria	caso	de	simulação.

Caio Mário da	Silva	Pereira	(2006,	p.	637) ensina que a simulação 
pode	ser	absoluta	ou	relativa.	Na	simulação	absoluta	há	“uma	declaração	de	
vontade	que	se	destina	a	não	produzir	resultado”.	Já	a	simulação	relativa,	
ou dissimulação, ocorre:

[...]	quando	o	negócio	tem	por	objetivo	encobrir	outro	de	natureza	di-
versa	[...]	ou	quando	aparenta	conferir	ou	transmitir	direitos	a	pessoas	
diversas	daquelas	às	quais	realmente	se	conferem	ou	transmitem	[...]	
à declaração de vontade deve seguir-se um resultado, efetivamente 
querido pelo agente, porém diferente do que é o resultado normal do 
negócio	jurídico.	[...]	Na	dogmática	do	Código	Civil	de	2002,	somente	é	
nulo	o	negócio	jurídico	em	sendo	absoluta	a	simulação.	Se	for	relativa	
subsiste o negócio que se dissimulou, salvo se este padecer de outro 
defeito,	na	forma	ou	na	própria	substancia	(art.	167).

Washington de Barros Monteiro (1989	apud	TORRES,	2006,	p.	255) 
doutrina que “na simulação, faz-se parecer o que não existe:na dissimulação, 
oculta-se	o	que	é”.
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Ricardo Lobo Torres	(2006,	p.	255-256) assevera que a “dissimula-
ção” referida foi interpretada no sentido de simulação relativa pela doutri-
na normativista que defende o primado da forma sobre a substância, mas 
discorda desta posição haja vista que a requalificação feita pela autoridade 
administrativa	se	refere	a	um	ato	ou	negócio	jurídico	realmente	acontecido.

O autor supra mencionado aduz que o fato gerador na elisão é concre-
to e verdadeiro, e a “dissimulação” referida concerne apenas ao fato gerador 
abstrato,	pelo	que	não	pode	ser	simulação.	A	simulação	tem	a	ver	com	o	
fato	gerador	concreto.	É	este	que	se	pretende	camuflar,	mas	na	elisão	não	
há problema algum com o fato gerador concreto, mas tão só com a hipótese 
de	incidência.	

Sobre a regra, que Ricardo Lobo Torres entende ser antielisiva, ele 
assevera	que	a	mesma	opera-se	por	contra-analogia	e	redução	teleológica.

Exemplifica a contra-analogia com o caso do contribuinte que busca, 
por analogia à locação, transformar as prestações de uma compra e venda 
em	aluguéis.	“A	contra-analogia	consistiu	na	desconsideração,	por	parte	do	
fisco, da subsunção operada pelo contribuinte e na requalificação da locação 
como compra e venda” (TORRES,	2006,	p.	264).

Já na redução teleológica, o aplicador, sem alterar a letra da lei, reduz 
o seu alcance à finalidade econômica da norma, sempre que o contribuinte 
tiver	alterado	desproporcionalmente	o	seu	sentido.	O	Supremo	Tribunal	
Federal	emprega	este	método	na	“interpretação	conforme	a	constituição”.	
A redução teleológica “reduz o sentido possível da letra da lei à finalidade 
econômica da norma” (TORRES,	2006,	p.	264-265).

Também há celeuma quanto a ser a norma em questão auto-aplicável 
ou	não.	Segundo	Alberto	Xavier	o	parágrafo	único	do	artigo	116	do	CTN	não	
é auto-aplicável (XAVIER,	2001,	p.	52).

Ricardo Lobo Torres (TORRES,	2006,	p.	259) entende a aplicação do 
dispositivo só fica dependendo de normas federais, estaduais ou municipais 
de caráter procedimental se os referidos entes ainda não tiverem regras 
seguras	sobre	o	procedimento	administrativo	tributário.

Ricardo Lodi (em artigo denominado: A elisão fiscal na era dos valores, 
p.	154)	aduz	que	“a	desconsideração	do	ato	dissimulado	independe	da	lei	
prevista	no	parágrafo	único	do	artigo	116	do	CTN,	por	esta	ser	norma	de	
eficácia	contida	e	aplicação	imediata”.
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2.6 Aspectos jurisprudenciais

Cada	vez	mais	se	entende	que	o	tipo	tributário	é	aberto.
No campo do Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, ao apre-

ciar a constitucionalidade da Lei que instituiu a Contribuição Social desti-
nada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e dos decretos 
presidenciais que pormenorizaram as condições de enquadramento das 
empresas contribuintes, decidiu que estes não transgrediram, formal ou 
materialmente,	a	Constituição	da	República	de	1988,	inexistindo,	em	con-
sequência, nenhuma situação de ofensa aos postulados constitucionais da 
legalidade	estrita	e	da	tipicidade	cerrada.

Neste contexto, a Suprema Corte entendeu que, para o tributo ser 
exigido, bastava apenas estarem configurados, na lei que o instituiu, seus 
elementos	básicos.

As	alíquotas	variam	de	1	a	3%	conforme	o	grau	de	risco,	e	essa	valo-
ração	é	feita	pelo	regulamento.	Ora,	então	aplicador	pode	valorar!	Vejamos	
a	ementa	do	RE	343.466/SC,	de	relatoria	do	Min.	Carlos	Velloso,	datado	de	
março	de	2003:

CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	CONTRIBUIÇÃO:	 SEGURO	DE	
ACIDENTE	DO	TRABALHO	–	SAT.	Lei	7.787/1989,	arts.	3º	e	4º;	Lei	
8.212/1991,	art.	22,	II,	redação	da	Lei	9.732/1998.	Decretos	612/1992,	
2.17319/97	e	3.048/1999.	C.F.,	art.195,	§	4º;	art.	154,	II;	art.	5º,	II;	
art.	150,	I.
I – Contribuição para o custeio do Seguro de Acidente do Trabalho – 
SAT:	Lei	7.787/1989,	art.	3º,	II;	Lei	8.212/1991,	art.	22,	II:	alegação	
no	sentido	de	que	são	ofensivos	ao	art.	195,	§	4º,	c/c	art.	154,	I,	da	
Constituição	Federal:	improcedência.	Desnecessidade	de	observância	
da	técnica	da	competência	residual	da	União,	C.F.,	art.	154,	I.	Desneces-
sidade de lei complementar para a instituição da contribuição para o 
SAT.	II	–	O	art.	3º,	II,	da	Lei	7.787/1989,	não	é	ofensivo	ao	princípio	da	
igualdade,	por	isso	que	o	art.	4º	da	mencionada	Lei	7.787/1989	cuidou	
de	tratar	desigualmente	aos	desiguais.	III	–	As	Leis	7.787/1989,	art.	
3º,	II,	e	8.212/1991,	art.	22,	II,	definem,	satisfatoriamente,	todos	os	
elementos	capazes	de	fazer	nascer	a	obrigação	tributária	válida.	O	fato	
de a lei deixar para o regulamento a complementação dos conceitos de 
“atividade preponderante” e “grau de risco leve, médio e grave”, não 
implica	ofensa	ao	princípio	da	legalidade	genérica,	C.F.,	art.	5º,	II,	e	da	
legalidade	tributária,	C.F.,	art.	150,	I.IV	–	Se	o	regulamento	vai	além	
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do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de 
ilegalidade,	matéria	que	não	integra	o	contencioso	constitucional.	V	–	
Recurso	extraordinário	não	conhecido.

Outro exemplo de abertura dos tipos é a orientação do STF no sentido 
de que a lista de serviços do ISS é verticalmente taxativa, mas horizontal-
mente exemplificativa, não cabendo analogia, mas admitindo interpretação 
extensiva.

Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que en-
tendeu que a definição em lista dos serviços sujeitos ao ISS, nos termos 
do	art.	156,	III,	da	CF,	embora	taxativa,	admite	interpretação	extensiva	
para permitir a incidência do ISS que, apesar de correlatos àqueles 
previstos	expressamente,	possuem	nomenclatura	diferente.	Neste	RE,	
fundado	no	art.	102,	III,	a, b e c, da Constituição, sustentou-se ofensa 
aos	arts.	150,	I,	e	156,	III,	da	mesma	Carta.	A	pretensão	recursal	não	
merece	acolhida.	Pretende-se	rever	a	interpretação	dada	à	legislação	
que	define	serviços	suscetíveis	a	incidência	do	ISS.	A	apreciação	dos	
temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas 
infraconstitucionais.	A	afronta	à	Constituição,	se	ocorrente,	seria	in-
direta.	Incabível,	portanto,	o	recurso	extraordinário.			Nesse	sentido,	
menciono	as	seguintes	decisões,	entre	outras:	RE	196.123/SP,	Rel.	Min.	
Ilmar	Galvão;	AI	362.966-Agr/SP,	rel.	Min.	Carlos	Velloso.	Além	disso,	
a discussão acerca da subsunção da atividade desempenhada pelo re-
corrente a serviços enumerados na lei complementar, demanda, ainda, 
o	exame	de	matéria	de	fato,	o	que	atrai	a	incidência	da	Súmula	279	do	
STF.	[...](RE	570.789,	rel.	min.	Ricardo	Lewandowski,	DJ	05/12/2007,	
trânsito	em	julgado	em	17/12/2007).

Como se vê, o STF admite aplicação de conceitos abertos e interpre-
tação extensiva ao direito tributário, pelo que não mais poder-se-á dizer que 
os	tipos	tributários	são	sempre	fechados.

3 Conclusão 

Pelo que foi exposto, voltar-se-á para o entendimento de que os tipos 
são necessariamente abertos, cabendo interpretação econômica, sendo a 
norma	autoaplicável	do	parágrafo	único	do	art.	116	do	CTN,	antielisiva	e	
constitucional.

Os tipos são abertos quer em direito tributário, quer em qualquer 
ramo	da	ciência	jurídica.	É	que	a	lei	é	estática,	não	havendo	como	subsumir	
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a ela os fatos sociais, que são dinâmicos, e auferir justiça no caso concreto, 
tão	só	pela	subsunção.	A	lei	jamais	conseguirá	prever	absolutamente	todos	
os	possíveis	comportamentos	sociais.

Por isso, os tipos são abertos, devendo, sim, haver valoração do in-
térprete	para	a	sua	concretização.	E	não	se	diga	que	apenas	ao	aplicador	
da lei, ao juiz, caberá a valoração do tipo, mas caberá a uma infinidade de 
intérpretes.	A	interpretação	deve	ser	aberta	para	que	consiga	refletir	o	mais	
fielmente	possível	a	situação	atual	do	direito.

Neste diapasão, é perfeitamente cabível a interpretação econômica, 
haja vista esse modo de interpretação privilegiar a substância em detrimento 
da	forma.

A interpretação econômica é um método de interpretação como tan-
tos	outros.	É	desdobramento	da	interpretação	teleológica,	a	que	mais	se	
amolda aos reclames de um Estado Democrático de Direito e a uma era de 
jurisprudência	de	valores.

Entende-se dessa forma porque se existe regra prevendo que deter-
minada conduta manifesta capacidade contributiva a ensejar a tributação, 
o	que	importa	é	que	ocorra	materialmente	o	fato	tributável.	

Não se pode aceitar e ter como legal a conduta de um contribuinte que 
usando	de	má-fé,	burla	a	lei	para	fugir	à	tributação.	É	certo	que	a	moralida-
de esperada do contribuinte não é a mesma que se exige da Administração 
Pública,	e	é	por	esta	razão	que	o	planejamento	fiscal	é	admitido.	Entretanto,	
o	direito	não	pode	tutelar	a	má-fé.	A	interpretação	nunca	pode	desaguar	no	
absurdo.

Admitir	a	interpretação	econômica	não	é	ofender	a	legalidade.	Ao	
contrário, por meio desse modo de interpretar alcança-se a legalidade, a 
isonomia	e	a	justiça	tributária.

Se a lei diz que determinado fato é manifestante de riqueza, devendo 
ser tributado, não tributá-lo, por conta de um artifício do contribuinte, fere 
a	finalidade	da	lei.	Da	mesma	forma,	fere	a	isonomia,	eis	que	pessoas	que	
estão na mesma situação, que manifestam a mesma riqueza, não estão sen-
do tributadas da mesma forma, pois aos contribuinte de má-fé não haverá 
incidência,	o	que	certamente	destrói	a	justiça.	

De	fato,	o	parágrafo	único	do	art.	116	do	CTN	trata	de	norma	geral	
antielisiva	(ou	antielusiva),	tendente	a	proibir	abuso	do	direito.
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A autoridade fiscal, qual seja, a autoridade responsável pelo lança-
mento tributário, poderá desconsiderar qualquer  ato que vise a dissimu-
lar a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos 
constitutivos da obrigação tributária, sendo norma autoaplicável se cada 
ente	já	possui	legislação	procedimental	a	respeito.	Do	contrário,	sua	eficácia	
dependerá	da	legislação	procedimental	referida.

A	causa	da	tributação	é	mesmo	a	capacidade	contributiva.	Pensar	
de	outra	forma	é	admitir	a	tirania	do	Estado.	Se	a	causa	fosse	apenas	a	lei,	
qualquer situação poderia ser tributada, ainda que não manifeste nenhuma 
riqueza.	Imagine-se	uma	lei	que	cobre	tributos	de	quem	sorri.	Ora,	não	se	
pode	admitir	tal	coisa.	Um	tributo	que	não	revele	capacidade	contributiva	
é	inconstitucional.	Da	mesma	forma,	não	há	inconstitucionalidade	alguma	
em	tributar-se	um	fato	que,	na	realidade,	manifesta	riqueza.

O formalismo extremado levaria a uma grande injustiça tributária, 
possibilitaria	uma	fuga	abusiva	da	tributação,	prejudicando	toda	sociedade.	
Por isso, a posição que pode ser sustentada à luz da Constituição da Repú-
blica é a de que os tipos são abertos e que a interpretação econômica do fato 
gerador é louvável, sendo bem-vinda a norma antielisiva do parágrafo único 
do	artigo	116	do	Código	Tributário	Nacional.
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A Execução Fiscal, a interpretação do processo tributário e a 
teoria do diálogo das fontes

Júnia Roberta Gouveia Sampaio1

1 Introdução

A	partir	da	publicação	da	Emenda	Constitucional	45,	de	2004,	que	
introduziu	o	princípio	da	duração	razoável	do	processo	(art.	5º,	LXXVIII),	
ganharam força os debates sobre o tratamento a ser atribuído aos efeitos 
do	tempo	nos	processos	administrativos	e	judiciais.

O problema do tempo sempre foi visto como o grande desafio dos 
estudiosos	do	direito	processual.	Como	afirma	Cândido	Rangel	Dinamarco	
(2009,	p.	12),	utilizando-se	da	imagem	“tempo-inimigo”	criada	por	Carnelutti,	
“de todos os nossos fantasmas, o que mais assombra é o tempo – o tempo-
-inimigo, que corrói direito e contra o qual o juiz deve travar uma guerra 
sem	tréguas”.

Para auxiliar na batalha contra o tempo e tornar mais eficaz a cha-
mada tutela executiva, foram introduzidas diversas alterações no ordena-
mento	jurídico	brasileiro	por	meio	das	Leis	11.232/2005	e	11.382/2006.	A	
primeira delas eliminou a tutela executiva nos títulos judiciais condenatórios, 
a qual se tornou uma mera fase do processo de conhecimento, denominada 
“cumprimento	de	sentença”.	A	segunda	introduziu	profundas	alterações	nas	
chamadas	execuções	por	título	extrajudicial.	Dentre	as	alterações	promovi-
das se destacam a inexigência de garantia de juízo para o recebimento dos 
Embargos de Devedor (ao mesmo tempo em foi retirado o efeito suspensivo 
automático destes) e a possibilidade da utilização da chamada “penhora 
on-line”.

Tais reformas buscaram privilegiar a eficiência, ao acelerar o proces-
so de satisfação do crédito em detrimento da segurança jurídica, que, para 

1		Mestre	em	Direito	Tributário	pela	Universidade	Federal	de	Minas	Gerais	–	UFMG.	Diretora	da	As-
sociação	Brasileira	de	Direito	Tributário	–	ABRADT.	Professora	de	Direito	Tributário	do	Curso	de	
Direito	do	Centro	Universitário	UNA	e	advogada	em	Belo	Horizonte.
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alguns,	estava	sendo	levada	a	extremos	perversos.	Nas	lições	de	Cândido	
Rangel	Dinamarco	(2009,	p.	26),	“de	modo	consciente,	quiseram	transigir	
racionalmente em relação aos pilares da segurança jurídica dos litigantes, 
para poder cumprir com mais eficiência a promessa constitucional de acesso 
à	justiça”.

O que fica nítido, pela leitura das reformas promovidas no Código 
de Processo Civil e dos autores que sobre ela escreveram, é que tal reforma 
tinha	como	pano	de	fundo	a	relação	litigiosa	entre	partes	iguais.	Isso	porque,	
nessas relações, a flexibilização da certeza em favor dos juízos de probabili-
dade encontra o seu equilíbrio na reversibilidade das medidas e na exigência 
de	cauções	como	contracautela.

No entanto, essas “portas de saída” oferecidas pelo sistema (para o 
balanceamento entre segurança jurídica e eficiência) têm aplicação limitada 
contra	a	Fazenda	Pública.	Sendo	assim,	é	fundamental	que	sejam	promovi-
das alterações específicas no processo de Execução Fiscal, as quais deverão 
proporcionar	o	adequado	balanceamento	entre	os	dois	princípios.

A inaplicabilidade das alterações implementadas pela Lei 
11.382/2006	à	Execução	Fiscal	fica	clara	pela	leitura	da	“Exposição	de	Mo-
tivos	120-MJ”	do	Projeto	de	Lei	4.497/2004,	item	13,	alínea	“m”,	quando	faz	a	
seguinte ressalva: “quanto à execução contra a Fazenda Pública, as propostas 
serão objeto, posteriormente, de outro projeto de lei, e assim também será 
objeto de projeto em separado a execução fiscal que igualmente merece 
atualização”.

A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, antecipando-se à reforma 
que deveria ter sido promovida pelo Poder Legislativo, editou o Parecer 
PGFN/CRJ	1.732/2007,	no	qual	defendeu	a	aplicação	das	alterações	pro-
movidas	no	Código	de	Processo	Civil,	por	meio	da	Lei	11.382/2006,	aos	
executivos	fiscais.	O	mencionado	parecer	buscou	solucionar	as	eventuais	
antinomias entre o CPC (norma geral) e a Lei de Execuções Fiscais (norma 
especial)	–	Lei	6.830/1980,	bem	como	entre	o	CPC	e	o	Código	Tributário	
Nacional, pela aplicação da “Teoria do Diálogo das Fontes”, defendida por 
Erik Jaime e introduzida, no Brasil, pela professora Claudia Lima Marques 
(2004,	p.	15-54),	da	Universidade	do	Rio	Grande	do	Sul.

A análise mais detida da mencionada teoria é especialmente impor-
tante e tem sido utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça2 para justificar 

2		 REsp	1.024.128/PR,	 rel.	min.	Herman	Benjamin,	 j.	 13/05/2008	 e	REsp	1.074.228/MG,	 rel.	min.	
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a aplicação das novas regras introduzidas no Código de Processo Civil às 
Execuções	Fiscais.	Procuraremos	demonstrar,	no	presente	artigo,	a	inaplica-
bilidade da mencionada teoria como regra de solução de antinomias para a 
hipótese	em	questão.	Isso	porque,	em	momento	algum,	o	texto	constitucional	
estabeleceu qualquer regra de interpretação apriorística em favor da Fazenda 
Pública,	como	fez	no	caso	do	consumidor	(art.	5º,	XXXVII,	e	art.	170,	ambos	
do	corpo	permente	da	Constituição;	e	art.	48,	do	ADCT).

Além disso, o “princípio” da supremacia do interesse público não 
pode ser utilizado para a realização do mencionado diálogo, por motivos 
diversos.	Em	primeiro	lugar:	ainda	que	se	defenda	a	existência	do	referido	
“princípio”, é fundamental não confundir o conceito de  “interesse público” 
com	“interesse	do	erário”.	Em	segundo	lugar:	a	Constituição	Federal	de	1988,	
ao impor o princípio da dignidade da pessoa humana como valor fundamen-
tal,	impõe,	igualmente,	uma	releitura	deste	“princípio”.	Por	fim:	a	aplicação	
do princípio em destaque, como uma regra abstrata de preferência ,joga por 
terra	o	postulado	da	proporcionalidade.

2 A peculiaridade dos títulos executivos extrajudiciais da Fazenda 
Pública

Antes de qualquer análise sobre o processo de Execução Fiscal, é 
preciso que se investigue a peculiaridade da formação do título executivo 
extrajudicial	da	Fazenda	Pública.

As tutelas executivas buscam a satisfação de um direto já acertado 
ou	definido	em	um	título	executivo	judicial	ou	extrajudicial.	Nos	títulos	exe-
cutivos judiciais, esse acertamento é feito por uma decisão transitada em 
julgado, proferida no processo de conhecimento, no qual deve ser observa-
do	o	contraditório	e	a	ampla	defesa.	O	direito	admite	ainda	acertamentos	
negociais	com	força	executiva	similares	à	da	sentença	condenatória.	Nesses	
títulos negociais, dispensa-se o processo de conhecimento e se admite, sem 
sentença	alguma,	o	exercício	da	pretensão	executiva.	Essas	são	as	execuções	
por	título	extrajudicial.

Verifica-se, assim, que os títulos executivos, de um modo geral, sur-
gem	de	um	ato	do	juízo	(sentença)	ou	de	um	ato	da	parte	(negócio	jurídico).	
O importante a destacar-se é que, para que se forme o fato constitutivo do 

Mauro	Campbell	Marques,	j.	07/10/2008.
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direito à execução forçada, sempre haverá o prévio acertamento, ou por 
parte da sentença que determina o direito no caso concreto, ou por um ato 
de	vontade	do	devedor,	no	caso	dos	títulos	executivos	extrajudiciais.	

No entanto, no que se refere ao título executivo da Fazenda Pública, 
ocorre uma situação peculiar, uma vez que este possui força executiva in-
depende	de	manifestação	judicial	ou	da	vontade	das	partes.	Como	esclarece	
Humberto	Theodoro	Junior	(2000,	p.	35):

No entanto, a par do acertamento sentencial e do acertamento nego-
cial, existe ainda a situação sui generis da Fazenda Pública, a qual a lei 
confere poder de criar, em procedimento administrativo e indepen-
dente do reconhecimento do devedor, o seu especial título executivo: 
a	Certidão	de	Inscrição	do	Crédito	Fiscal	em	dívida	ativa.	
Aqui, o título executivo (fato constitutivo do direito de promover a 
execução forçada) não provém, como se vê, nem da sentença judicial, 
nem de acertamento negocial a que tenha voluntariamente aderido 
o	devedor.	

Para	James	Marins	(2009,	p.	45),	vários	são	os	elementos	que	distin-
guem	a	CDA	dos	demais	títulos	executivos	extrajudiciais;	e	tais	distinções	
devem ser levadas em consideração quando da interpretação das normas 
processuais e procedimentais:

Em primeiro lugar o elemento volitivo, a manifestação literal da von-
tade	do	devedor	em	se	obrigar.	O	contrato	civil	ou	a	cártula	comercial,	
quando capazes de ensejar sua execução judicial, devem conter expres-
samente a manifestação direta do consentimento do devedor: a nota 
promissória contém expressa a promessa de pagamento seguida da 
assinatura do obrigado, o cheque contém a promessa de pagamento 
e	a	firma	do	sacado,	as	duplicatas	devem	conter	o	‘aceite’	do	devedor	
e assim podem ser levadas à execução judicial, as confissões de dívida 
e outros instrumentos contratuais de conteúdo obrigacional devem 
conter a assinatura do obrigado e também devem ser firmadas por 
duas	testemunhas.	Além	disso,	o	vício	no	consentimento,	sempre	que	
demonstrado,	é	motivo	para	a	anulação	dos	vínculos	obrigacionais.	

Diversos doutrinadores, capitaneados por Ronaldo Cunha Campos 
(DERZI,	1997,	p.	360-361),	defendiam	que,	para	que	fosse	observado	o	prin-
cípio da ampla defesa e do contraditório nos títulos executivos unilaterais 
da Fazenda Pública, era necessário que se oportunizasse ao contribuinte a 
impugnação	do	lançamento.	Ou	seja,	o	que	substituiria	o	acertamento	con-
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traditório da sentença ou a vontade do devedor no título negocial seria a 
existência do contraditório administrativo por meio da possibilidade de 
impugnação	do	lançamento.	

No entanto, o que se observa, na prática, é que, nos chamados lan-
çamentos por homologação, ao qual está sujeita a grande maioria dos tri-
butos, não existe, na maioria das vezes, a oportunidade de o contribuinte 
estabelecer	o	contraditório	(pela	impugnação	do	lançamento).	Isso	porque	a	
declaração da existência do fato gerador pelo contribuinte que não efetuou o 
pagamento, ou o efetuou em montante inferior ao declarado, pode fazer com 
que o respectivo crédito tributário seja imediatamente inscrito em dívida 
ativa, para efeito de cobrança executiva3.

Sendo assim, os eventuais “saldos a pagar” constantes da Declaração 
de Contribuições e Tributos Federais – DCTF, bem como das Guias de Infor-
mação – GIA são aptos a instrumentalizar a certidão de dívida ativa, sem a 
precedência de um ato formal de lançamento, sendo tal prática amplamente 
validada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal e 
pelo Conselho de Contribuintes Federal (atual Conselho Administrativo de 
Recursos	Fiscais	–	CARF)	(XAVIER,	1995,	p.	263-267).

A análise dos julgados que validaram essa construção demonstra que 
ela apoia-se no conceito de autolançamento, por meio do qual o contribuinte 
espontaneamente subsume os fatos tributáveis à norma tributária, determi-
nando o valor do imposto a pagar e procedendo à respectiva declaração ao 
Fisco.	Esse	autolançamento	corporificado	nas	declarações	espontaneamente	
prestadas pelo contribuinte representaria um exercício antecipado do direito 
de	defesa,	sem	a	necessidade	de	um	ato	de	lançamento.	Para	a	jurisprudência	
em questão, às declarações prestadas pelo contribuinte no lançamento por 
homologação (autolançamento) é atribuído o significado de uma confissão, 
título	executivo	extrajudicial	previsto	no	inciso	II	do	art.	585	do	Código	de	
Processo	Civil.	Todavia,	como	corretamente	observa	Alberto	Xavier	(2005,	

3		Em	relação	aos	tributos	federais,	o	Decreto-lei	2.124,	de	13	de	junho	de	1984,	dispõe	no	seu	artigo	
5º:	O	Ministro	da	Fazenda	poderá	 eliminar	 ou	 instituir	 obrigações	 acessórias	 relativas	 a	 tribu-
tos	federais	administrados	pela	Secretaria	da	Receita	Federal.	§	1º	O	documento	que	formalizar	o	
cumprimento de obrigações acessórias comunicando a existência de crédito tributário, constituirá 
confissão	de	dívida	e	instrumento	hábil	e	suficiente	para	a	exigência	do	referido	crédito.	§	2º	Não	
pago no prazo estabelecido pela legislação, o crédito, corrigido monetariamente e acrescido de 
multa de vinde por cento e juros de mora devidos, poderá ser imediatamente inscrito em dívida 
ativa,	para	efeitos	de	cobrança	executiva.	
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p.	269),	“salta	à	vista	a	ilegitimidade	desta	construção,	pela	singela	razão	de	
que as declarações do contribuinte não revestem a natureza de confissão, por 
versarem sobre direitos e deveres indisponíveis, submetidos ao princípio 
da legalidade da tributação4”.

Em que pese o equívoco da prática de considerar-se as declarações 
do contribuinte como instrumentos aptos a formalizar o título executivo 
extrajudicial da Fazenda Pública, o intuito desse tópico é advertir contra 
o perigo de aplicar-se o mesmo regime jurídico das demais execuções por 
título	extrajudicial	aos	títulos	da	Fazenda	Pública.	A	prática	acima	descrita	
só aumenta esse risco, pois admite a existência de títulos executivos extra-
judiciais da Fazenda Pública sem que seja oportunizada ao contribuinte a 
defesa	por	meio	de	um	processo	administrativo	fiscal.	

4		O	próprio	Superior	Tribunal	de	Justiça	reconhece	os	limites	da	confissão	em	matéria	tributária,	
tendo em vista o caráter ex lege	da	obrigação	tributária,	como	se	verifica	pelo	seguinte	julgado:

 TRIBUTÁRIO.	CONFISSÃO	DE	DÍVIDA.	PARCELAMENTO.	CONTROLE	JURISDICIONAL.	INCONSTI-
TUCIONALIDADE	DA	NORMA	INSTITUIDORA	DO	TRIBUTO.	POSSIBILIDADE.	IPTU	PROGRESSIVO,	
TIP,	TCLLP.	REPETIÇÃO	DO	INDÉBITO.	PRESCRIÇÃO	QUINQUENAL.	ART.	168,	I,	DO	CTN.	EXTIN-
ÇÃO	DO	CRÉDITO	TRIBUTÁRIO.	HONORÁRIOS	ADVOCATÍCIOS.	FAZENDA	PÚBLICA	VENCIDA.	FI-
XAÇÃO.	OBSERVAÇÃO	AOS	LIMITES	DO	§	3.º	DO	ART.	20	DO	CPC.	IMPOSSIBILIDADE	DE	REVISÃO	
EM	SEDE	DE	RECURSO	ESPECIAL.	SÚMULA	7⁄STJ.

 1.	A	confissão	de	dívida	pelo	contribuinte	é	condição	imprescindível	para	fins	de	obtenção	do	par-
celamento de débitos tributários, tendo força vinculante em relação à situação de fato sobre a qual 
incide a norma tributária, por isso que somente admite-se sua invalidação quando presente de-
feito	causador	de	nulidade	do	ato	jurídico.	(Precedentes:	REsp	927097⁄RS,	DJ	31⁄05⁄2007;	REsp	
948.094⁄PE,	DJ	04⁄10⁄2007;	REsp	1065940⁄SP,	DJe	06⁄10⁄2008	)

 2.	Ao	revés,	é	possível	o	questionamento	 judicial	no	 tocante	à	relação	 jurídico-tributária,	 como,	
por	exemplo,	a	legitimidade	da	norma	instituidora	do	tributo.	Isso	porque	a	obrigação	tributária	
exsurge da imponibilidade da norma jurídico-tributária, vale dizer, não tem natureza contratual, 
mas	ex	lege.

 3.	In	casu,	o	pleito	de	revisão	judicial	da	confissão	da	dívida	tem	por	fundamento	a	ilegitimidade	
das normas instituidoras dos tributos (IPTU progressivo, TIP e TCLLP), ressoando inequívoca a sua 
possibilidade.	(Precedentes:	Resp	927097⁄RS,	rel.	Min.	Teori	Zavascki,	1ª	Turma,	DJ	31⁄05⁄2007;	
REsp	948.094⁄PE,	rel.	ministro	Teori	Zavascki,	1ª	Turma,	DJ	04⁄10⁄2007;	REsp	1065940⁄SP,	rel.	
ministro	Francisco	Falcão,	1ª	Turma,	DJe	06⁄10⁄2008)

 […]”.	(REsp.	947223/RJ,	rel.	min.	Luiz	Fux,	DJ	10/08/2009).
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3 A limitação das medidas de contracautela em relação à Fazenda 
Pública

Cândido	Rangel	Dinamarco	(2009,	p.	26-27),	ressalta	que	o	espírito	
das reformas efetuadas no estatuto processual reside no trinômio “certeza, 
probabilidade	e	riscos”.	Para	o	autor,	“uma	boa	ordem	processual	não	é	feita	
somente	da	segurança	e	das	certezas	do	juiz.	Ela	vive	de	certezas,	probabi-
lidades	e	riscos”.	Em	seu	entendimento,	as	reformas	sinalizam	no	sentido	
de que devem ser privilegiados os juízos de mera probabilidade na busca 
da	eficiência	na	prestação	jurisdicional.	Sendo	assim,	onde	houver	razões	
para atuar com apoio em meras probabilidades, desde que razoavelmente 
suficientes, deve o julgador renunciar à “obsessão pela certeza, correndo 
algum risco de errar, desde que se disponha de meios aptos a corrigir os 
efeitos	de	possíveis	erros”.

Ainda em suas lições, os meios aptos a corrigir os eventuais equívocos 
são a plena revogabilidade das medidas urgentes, a autorização da exigência 
de cauções e a responsabilidade do beneficiário pelos danos injustamente 
causados.	

Todavia, tais meios de correção encontram-se sensivelmente limi-
tados em relação à Fazenda Pública, o que, por si só, demanda que essas 
reformas	sejam	encaradas	com	reservas	quando	se	trata	de	Execução	Fiscal.	
Sendo assim, se admitirmos, por exemplo, a aplicação, às Execuções Fiscais, 
do	art.	739-A	do	Código	de	Processo	Civil,	que	retira	o	efeito	suspensivo	
dos Embargos de Devedor e, consequentemente, a alienação dos bens pe-
nhorados, o dano sofrido no caso de procedência destes Embargos torna-se 
irreversível.

Isso porque, quando o exequente é pessoa de direito privado, o deve-
dor (que teve o seu patrimônio injustamente alienado) tem quase sempre, 
em seu favor, alguma garantia, ou, quando menos, o processo de restituição, 
razoavelmente	ágil.	Na	execução	promovida	pelo	Estado,	tudo	é	diferente.	
Em primeiro lugar, não é possível exigir-se caução do Estado e, além disso, 
o processo de repetição contra a Fazenda Pública acaba na tormentosa e 
infindável	fila	dos	precatórios.

Tais situações demonstram que “o equilibrado encadeamento siste-
mático entre certezas, probabilidades e riscos” sugerido por Cândido Rangel 
Dinamarco fica sensivelmente prejudicado quando se trata das execuções 
promovidas	pela	Fazenda	Pública.	
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4 O princípio da duração razoável do processo e os efeitos do 
tempo nas relações entre particulares e nas relações do Estado 
e do cidadão

Além dos problemas acima mencionados, os defensores da aplica-
bilidade das já referidas reformas à Execução Fiscal pecam por fazer uma 
análise unidimensional do princípio da “duração razoável do processo”, bem 
como	por	esquecer	sua	natureza	“de	garantia	individual”.

Essas peculiaridades foram brilhantemente analisadas por James 
Marins	(2009,	p.	64),	em	sua	recente	obra	“Defesa	e	Vulnerabilidade	do	
Contribuinte”.	Alerta	o	autor	que	a	interpretação	restrita	da	ideia	de	duração	
razoável do processo é a de que esta cláusula pretende unicamente promover 
a	aceleração	dos	processos.	No	entanto,	alerta:

O tempo razoável para o processo, concebido como amálgama de ga-
rantias, não é necessariamente o tempo mais curto, mas justamente 
o	mais	adequado	para	que	cumpra	suas	funções.	Acelerar	o	processo	
pode,	em	algumas	hipóteses,	retirar	a	razoabilidade	da	sua	duração.	
Processo	‘instantâneo’	ou	‘quase	instantâneo’	não	é	razoável	e	repre-
senta, inclusive, contraditio in terminis, ou seja, a própria noção de 
processo implica transcurso de certo tempo, lapso razoável para que 
possa	ser	solucionado.	O	propósito	de	instantaneidade	ou	de	encurta-
mento abrupto do processo configura, muitas vezes, atentado contra 
sua racionalidade e, nessa medida, representa agressão ao princípio 
da	duração	razoável	do	processo.	Repita-se:	o	tempo	é	insuprimível	
do	processo.

É	preciso	especial	cuidado	ao	analisar	as	medidas	que	buscam	flexi-
bilizar a segurança jurídica em favor da eficácia na prestação jurisdicional, 
já que incompatível com o Estado de Direito a pretensão de se igualar ou 
reduzir ao máximo a diferença entre o tempo dos fatos sociais e o tempo 
jurídico.	Como	esclarece	Misabel	Abreu	Machado	Derzi	(2009,	p.	208-209):

O descompasso, quer unidimensional quer pluridimensional, entre o 
tempo do ambiente externo e o tempo do sistema jurídico é essencial 
à	autonomização,	independência	e	realização	do	Estado	de	Direito.	
Assim, apenas na época da justiça imediata manu militari, dos lin-
chamentos com execução sumária, sem julgamento legal, poder-se-ia 
ter, em uma quase coincidência, assincronia mínima, entre o tempo 
dos	fatos	sociais	e	o	tempo	das	operações	pretensamente	‘jurídicas’	
ou	pretensamente	‘justas’.	O	devido	processo	legal,	a	procedimenta-
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lização com direito à ampla defesa e ao contraditório são fenômenos 
próprios,	decorrentes	da	natureza	do	Direito.	A	necessária	distância	
entre o calor que envolve os acontecimentos fenomênicos e os julga-
mentos é de alta relevância não apenas do ponto de vista técnico, para 
a colheita e apreciação das provas, como ainda para a formação de um 
juízo	isento	de	paixão..

James	Marins	(2009,	p.	60-62),	alerta	também	para	outro	ponto	fun-
damental: “a temporalidade do Estado é diferente da temporalidade para 
o indivíduo” e, exatamente por isso, o mencionado princípio constitui uma 
“garantia	individual”.	Essas	diferenças	fazem	com	que	o	peso	relativo	do	
tempo seja diferente para um e para outro:

[...]	existe	significativa	diferença	ontológica	entre	a	natureza	do	Estado	
(em que pesem suas inumeráveis discussões conceituais) e a natureza 
do contribuinte em sua relação com o transcurso do tempo: o Estado, 
enquanto realidade cultural, tem existência temporal não biológica, 
marcada pela permanência, enquanto que o indivíduo, ou o contri-
buinte, tem existência temporal biológica, não permanente – uma das 
facetas	da	lei	humana	da	temporalidade.	

[...]	Padece	da	mesma	fragilidade	o	contribuinte	pessoa	jurídica,	mes-
mo nos casos em que o desaparecimento do sócio não conduza a sua 
extinção, pois a relação de subjetividade dos interesses das pessoas 
jurídicas, como representativos interesses dos indivíduos que a com-
põe, é muito diferente da relação de objetividade jurídica (legalidade 
objetiva)	que	qualifica	o	interesse	do	Estado	no	processo.

[...]	O	Estado	—	em	suas	variadas	e	sucessivas	formas	—	precede	o	
nascimento do indivíduo, assim como remanesce após o seu desapa-
recimento pela morte e, portanto, a temporalidade processual afeta 
diferentemente	um	e	outro.	Por	essa	razão,	a	garantia	é	destinada	ao	
indivíduo	enquanto	parte	nos	processos	administrativos	e	judiciais.”

Em razão das características acima apontadas, na interpretação da 
cláusula constitucional que determina a duração razoável do processo, de-
vem ser levadas em consideração as seguintes premissas: (a) tal princípio 
é	garantia	individual	e	não	garantia	do	Estado;	(b)	são	ofensivas	à	garantia	
da duração razoável do processo tanto as demandas excessivamente longas 
quanto	as	indevidamente	abreviadas;	e,	por	último,	(c)	o	peso	dos	efeitos	
temporais nunca será o mesmo para o indivíduo e para o Estado, que não 
possui	existência	limitada	biologicamente.
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5. As antinomias aparentes entre as novas regras do Código de 
Processo Civil, a Lei de Execuções Fiscais e o CTN

A	Lei	11.382/2006,	ao	dar	novo	regime	geral	às	execuções	por	títulos	
extrajudiciais,	promoveu	duas	importantes	alterações.	Atribuiu	nova	redação	
ao	art.	736	do	Código	de	Processo	Civil,	estabelecendo	que	“o	executado,	
independente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se a execução 
por	meio	de	embargos”	e,	logo	em	seguida,	determinou,	no	art.	739-A,	que	
“os embargos do executado não terão efeito suspensivo”. Essa última regra, 
todavia,	foi	atenuada	pelo	§	1º	do	mencionado	artigo,	ao	dispor	que	“o	juiz	
poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos em-
bargos quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da 
execução possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta repa-
ração, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou 
caução suficientes”.

Ao mesmo tempo em que foi retirado o efeito suspensivo dos Em-
bargos à Execução, foi dada ao devedor a oportunidade de apresentar os 
Embargos	sem	a	garantia	do	juízo.	Com	essa	providência,	o	CPC	tentou	equi-
librar o princípio da efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da menor 
onerosidade	possível,	previsto	no	em	seu	art.	620.

No regime da Lei de Execuções Fiscais (norma específica aplicável às 
Execuções Fiscais), não existe previsão expressa quanto aos efeitos atribu-
ídos	aos	Embargos	à	Execução.	No	entanto,	pela	leitura	sistemática	da	LEF,	
o que se percebe é que ela adotou a mesma orientação adotada pelo CPC 
em	sua	redação	original.	Nessa	sistemática	anterior	adotada	pelo	Código,	a	
garantia do juízo da execução figurava como requisito essencial à proposi-
tura dos Embargos que, uma vez opostos, produziam efeito suspensivo dos 
atos	da	execução.	

A LEF, por sua vez, embora não tenha norma expressa acerca dos 
efeitos	atribuídos	aos	Embargos	à	Execução,	proíbe,	expressamente,	no	§	1º	
do	seu	art.	165, a oposição dos Embargos à Execução antes de garantido o 
juízo	por	meio	de	depósito,	fiança	bancária	ou	penhora.	Além	disso,	o	art.	19	

5		Art.	16	–	O	executado	oferecerá	embargos,	no	prazo	de	30	(trinta)	dias,	contados:
 I – do depósito
 II	–	da	juntada	da	prova	de	fiança	bancária
 III – da intimação da penhora
 §1º	–	Não	são	admissíveis	embargos	do	executado	antes	de	garantida	a	execução.	
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da LEF somente permite o prosseguimento da execução sobre os bens que 
garantem	o	juízo	nas	hipóteses	de	ausência	de	Embargos	ou	da	sua	rejeição.	
Como corretamente concluem Igor Mauler Santiago e Frederico Menezes 
Breyner	(2007,	p.	54-69),	no	regime	adotado	pela	LEF,	a	garantia	do	juízo	
é requisito para a propositura dos Embargos e sua pendência suspende o 
prosseguimento	da	Execução.	

Dessa	forma,	não	há	de	falar-se	em	aplicação	subsidiaria	do	art.	739-
A do CPC à LEF, quando a aplicação isolada desse dispositivo quebraria o 
delicado equilíbrio entre os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e 
da	menor	onerosidade	do	processo.	Isso	porque	a	alteração	do	regime	geral	
das execuções por títulos extrajudiciais se deu por meio da modificação con-
junta	de	dois	dispositivos.	Ao	mesmo	tempo	em	que	se	admite	a	propositura	
de	Embargos	sem	a	garantia	do	juízo,	retira-se	o	efeito	suspensivo	destes.	

A	aplicação	isolada	do	art.	739-A	criaria	um	sistema	excessivamente	
oneroso, pois ao mesmo tempo em que a LEF exige a garantia do juízo para 
o oferecimento dos Embargos (exigência essa que constava na antiga siste-
mática do CPC), não atribui aos Embargos os efeitos suspensivos, em razão 
da	aplicação	subsidiária	do	art.	739-A	do	CPC.	

Além disso, como dito, a análise sistemática dos dispositivos da LEF 
deixa	claro	que	ela	atribuiu	efeitos	suspensivos	aos	Embargos.	Como	con-
cluem	Igor	Mauler	Santiago	e	Frederico	Menezes	Breyner	(2007,	p.	59):

Não há, portanto, lacuna na LEF a ser colmatada com espeque no Códi-
go	de	Processo	Civil.	O	que	se	tem,	como	visto,	é	opção	suficientemente	
clara do legislador pela eficácia suspensiva dos embargos (exceção feita 
à garantia da execução por depósito, caso em que seu levantamento 
pela parte vencedora somente se fará após o trânsito em julgado da 
decisão	dos	embargos).

O que ocorre é uma antinomia aparente entre as normas do Código 
de Processo Civil e da Lei de Execuções Fiscais, uma vez que tal antinomia 
pode	ser	solucionada	pelo	critério	da	especialidade.	

Outra	antinomia	aparente	aparece	no	confronto	entre	o	art.	185-A	do	
Código	Tributário	Nacional	e	o	art.	655-A	do	Código	de	Processo	Civil	(intro-
duzido	pela	Lei	11.382/2006)	que	cuidam	da	denominada	“penhora on-line”.

Essa diferenciada forma de constrição foi introduzia no Código Tri-
butário	Nacional	pela	Lei	Complementar	118/2005,	nos	seguintes	termos:
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Art.	185-A.	Na hipótese de o devedor tributário, devidamente citado, 
não pagar nem apresentar bens à penhora no prazo legal e não forem 
encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a indisponibilida-
de de seus bens e direitos, comunicando a decisão, preferencialmente 
por meio eletrônico, aos órgãos e entidades que promovem registros 
de transferência de bens, especialmente ao registro público de imóveis 
e às autoridades supervisoras do mercado bancário e do mercado de 
capitais, a fim de que, no âmbito de suas atribuições, façam cumprir a 
ordem judicial.

Percebe-se, pela leitura do referido artigo, que o legislador cercou 
de cuidados especiais a possibilidade de autorização da indisponibilidade 
de	bens	do	sujeito	passivo	da	obrigação	tributária.	Em	primeiro	lugar,	exige	
a	citação	do	executado.	Além	da	citação,	o	dispositivo	condiciona	a	autori-
zação ao fato de o executado não pagar e não apresentar bens à penhora 
e, por último, exige que a Fazenda Pública comprove que diligenciou para 
encontrar bens penhoráveis6.	

6  O	necessário	respeito	à	ordem	estabelecida	no	artigo	185-A	era	reconhecido	pelo	Superior	Tribu-
nal de Justiça, conforme se observa pela seguinte decisão:

 RECURSO	 ESPECIAL	 DA	 FAZENDA	 PÚBLICA.	 BACEN-JUD.	 NECESSIDADE	 DE	 CITAÇÃO	 VÁLIDA.	
RECURSO	ESPECIAL	DA	EMPRESA-EXECUTADA.	FRAUDE	À	EXECUÇÃO.	CITAÇÃO	VÁLIDA	COMO	
PRESSUPOSTO	ESSENCIAL.	INOCORRÊNCIA	NA	HIPÓTESE.

 I	–	Nos	presentes	autos,	em	sede	de	execução	fiscal,	o	juiz	de	primeira	instância	concedeu	o	blo-
queio	das	disponibilidades	financeiras	da	executada,	antes	de	sua	citação	válida,	por	meio	do	siste-
ma	BACEN-JUD.	Tal	decisão	foi	reformada	pelo	Tribunal,	sob	o	fundamento	de	que	a	citação	válida	
é	requisito	essencial	para	o	deferimento	do	referido	bloqueio.	Consta,	ainda,	que	a	executada,	antes	
da citação do processo executivo, mas assim que realizado o bloqueio de seus bens, alienou diver-
sos	veículos,	em	um	mesmo	dia,	para	 familiares	dos	sócios.	Tais	alienações	 foram	consideradas	
pelo Tribunal a quo como fraudulentas, mesmo tendo sido realizadas antes da citação do processo 
executivo.

 II – Quanto ao recurso fazendário,	conforme	preceitua	o	art.	185-A	do	Código	Tributário	Nacional,	
apenas o executado validamente citado que não pagar e nem nomear bens à penhora, é que poderá 
ter	seus	ativos	financeiros	indisponibilizados	por	meio	do	BACEN-JUD.

 III – Uma das bases do Estado Democrático de Direito é a de que a lei é imposta contra todos, e a 
Fazenda	Pública	não	foge	a	essa	regra.	É	inadmissível	indisponibilizar	bens	do	executado	sem	nem	
mesmo	citá-lo,	sob	pena	de	violação	ao	princípio	do	devido	processo	legal.

 IV – Quanto ao recurso da empresa-executada,	 o	 artigo	185	do	CTN	não	 traz	 como	 requisito	 es-
sencial	para	caracterização	da	fraude	à	execução	a	citação	válida.	Contudo,	possuímos	jurispru-
dência dominante no sentido de que “a fraude à execução apenas se configura quando demonstrado 
que a alienação do bem ocorreu após a efetiva citação do devedor, em sede de execução fiscal” (REsp 
974.062⁄RS,	 rel.	min.	DENISE	ARRUDA,	DJ	 de	05/11/2007).	 Este	Tribunal,	 ao	 exarar	posiciona-
mentos como esse, entende que a má-fé não pode ser presumida, sendo necessário que o exequente 
prove	que	o	executado	aliena	seus	bens	após	a	ciência	de	que	está	sendo	processado.
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Tais cuidados justificam-se plenamente em razão das especificida-
des	já	apontadas.	As	assimetrias	entre	a	situação	da	Fazenda	Pública	e	a	
do contribuinte justificam tais precauções, pois se trata de título executivo 
extrajudicial sui generis, constituído unilateralmente e, além disso, não exis-
tem medidas de contracautela eficazes em relação à Fazenda Pública, cujos 
bens não são penhoráveis e o processo de repetição das quantias indevida-
mente	recolhidas	segue	a	morosa	ordem	dos	precatórios.	Tais	assimetrias	
demonstram o verdadeiro estado de vulnerabilidade do contribuinte em 
face	da	Fazenda	Pública	(MARINS,	2009,	p.	61).

A	Lei	11.382⁄2006,	por	sua	vez,	autorizou,	em	seu	art.	655	e	655-
A, a penhora on-line como medida preferencial para garantia do juízo, nos 
seguintes termos: 

Art.	655	–	A	penhora	observará,	preferencialmente,	a	seguinte	ordem:
I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 
financeira
[…]
Art.	655-A	–	Para	possibilitar	a	penhora	de	dinheiro	em	depósito	ou	
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, requisitará 
à autoridade supervisora do sistema bancário, preferencialmente por 
meio eletrônico, informações sobre os ativos em nome do executado, 
podendo no mesmo ato determinar sua indisponibilidade até o valor 
da	execução.

A antinomia entre os dois artigos é clara, desde que, para o regime do 
Código de Processo Civil, a penhora on-line é mecanismo preferencial, e para 
o Código Tributário Nacional este expediente somente poderá ser utilizado 
na hipótese de o devedor não ter oferecido bens à penhora e, ainda assim, 
depois que a Fazenda Pública comprovar que não foram encontrados bens 
penhoráveis.	

  V –A prova maior para se aferir se há a ciência de que se está sendo executado, sem dúvida, é a cita-
ção	válida,	contudo,	esta	não	é	a	única.	No	caso	em	tela,	o	Tribunal	a quo, utilizando-se das provas 
carreadas pela Fazenda Pública, entendeu que, quando da determinação do bloqueio dos ativos 
financeiros	pelo	BACEN-JUD,	a	recorrente	tomou	ciência	da	execução	que	corria	contra	ela	e,	no	
mesmo	dia,	simulou	a	venda	de	bens	para	familiares	de	seus	sócios.	

 VI	 –	 Recursos	 Especiais	 improvidos	 (REsp.	 	 1.044.823	 -	 PR	 ,	 rel.	 min.	 Francisco	 Falcão,	 j.	
02/09/2009).
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Temos, nesse caso, um exemplo de antinomia solúvel ou aparente 
(BOBBIO,	2007,	p.	228-245),	já	que	essa	poderá	e	deverá	ser	solucionada	
pelo	critério	da	especialidade.	Ainda	que	se	entenda	que	a	matéria	relativa	
à penhora on-line é de natureza processual e que, portanto, não estaria su-
jeita	à	reserva	de	Lei	Complementar	imposta	pelo	art.	146	da	Constituição	
Federal, é inegável que, no conflito entre o CTN e o CPC, deverá prevalecer 
o	critério	da	especialidade.	Isso	porque	a	razão	de	tal	critério	hermenêutico	
é a própria ideia de que situações distintas merecem tratamento desigual e, 
por	isso,	a	lei	especial	deverá	prevalecer	sobre	a	norma	geral.	Nesse	sentido,	
valiosas	as	palavras	de	Norberto	Bobbio	(2007,	p.	241):

Também nesse caso a razão do critério não é obscura: lei especial 
é aquela que derroga uma lei mais geral, ou seja, que subtrai a uma 
norma uma parte de sua matéria para submetê-la a uma regulamen-
tação	diversa	(contrária	ou	contraditória).	A	passagem	de	uma	regra	
mais extensa (que contenha certo genus) para uma regra derrogatória 
menos extensa (que contenha uma species do genus) corresponde a 
uma exigência fundamental de justiça, entendida como igual trata-
mento	das	pessoas	que	pertencem	a	mesma	categoria...	Ocorrida	a	
descoberta ou diferenciação, a persistência na regra geral implicaria 
tratamento igual de pessoas que pertencem a categorias diversas e, 
portanto,	uma	injustiça.

No caso em questão, a ideia do critério da especificidade encontra-
-se presente, pois, como já dito, as assimetrias entre a situação da Fazenda 
Pública e o contribuinte (título executivo extrajudicial constituído unilate-
ralmente, inexistência de medidas de contracautela, impenhorabilidade dos 
bens da Fazenda Pública e repetição por meio de precatório) justificam as 
precauções tomadas pelo Código Tributário Nacional ao tratar da penhora 
on-line.	De	fato,	são	categorias	distintas	de	credores,	o	que,	logicamente,	
demanda	tratamento	distinto.	

6 O princípio da supremacia do interesse público e a inaplicabi-
lidade da teoria do diálogo das fontes para solução das antino-
mias entre as novas regras do Código de Processo Civil, a Lei de 
Execuções Fiscais e o Código Tributário Nacional

Por tudo o que já foi exposto até aqui, é razoável concluir que, em 
situações	de	antinomias,	os	dispositivos	da	Lei	11.382/2006	não	devem	ser	
aplicados às Execuções Fiscais, pois tais antinomias são aparentes e, portanto, 
devem	ser	solucionadas	pelo	critério	da	especialidade.
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No entanto, o Superior Tribunal Justiça, adotando as razões expos-
tas	pela	Procuradoria	Geral	da	Fazenda	Nacional	no	Parecer	PGFN/CRJ	
1.732/2007,	admitiu	a	possibilidade	da	prevalência	do	CPC	(norma	geral)	
sobre a LEF e sobre o CTN, utilizando-se, para tanto, da denominada Teoria 
do Diálogo das Fontes7.

7	PROCESSUAL	 CIVIL.	 EMBARGOS	 À	 EXECUÇÃO	 FISCAL.	 EFEITO	 SUSPENSIVO.	 LEI	 11.382⁄2006.	
REFORMAS	PROCESSUAIS.	INCLUSÃO	DO	ART.	739-A	NO	CPC.	REFLEXOS	NA	LEI	6.830⁄1980.	“DI-
ÁLOGO	DAS	FONTES”.
	 1	Após	a	entrada	em	vigor	da	Lei	11.382⁄2006,	que	incluiu	no	CPC	o	art.	739-A,	os	embar-
gos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do 
embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da 
argumentação;	b)	grave	dano	de	difícil	ou	incerta	reparação;	e	c)	garantia	integral	do	juízo.
 	 	2	A	novel	legislação	é	mais	uma	etapa	da	denominada	“reforma	do	CPC”,	conjunto	de	me-
didas	que	vêm	modernizando	o	ordenamento	jurídico	para	tornar	mais	célere	e	eficaz	o	processo	
como	técnica	de	composição	de	lides.
 	 3.	Sob	esse	enfoque,	a	atribuição	de	efeito	suspensivo	aos	embargos	do	devedor	deixou	de	
ser	de	 corrência	automática	de	seu	simples	ajuizamento.	Em	homenagem	aos	princípios	da	boa-
-fé e da lealdade processual, exige-se que o executado demonstre efetiva vontade de colaborar para 
a	rápida	e	justa	solução	do	litígio	e	que	o	seu	direito	é	bom.
 	4.	Trata-se	de	nova	concepção	aplicada	à	teoria	geral	do	processo	de	execução	e	que,	por	
essa	ratio,	reflete-se	na	legislação	processual	esparsa	que	disciplina	microssistemas	de	execução,	
desde que as normas do CPC possam ser subsidiariamente utilizadas para o preenchimento de la-
cunas.	Aplicação,	no	âmbito	processual,	da	teoria	do	“diálogo	das	fontes”.
 	5.	A	Lei	de	Execuções	Fiscais	(Lei	6.830⁄1980)	determina,	em	seu	art.	1º,	a	aplicação	sub-
sidiária	das	normas	do	CPC.	Não	havendo	disciplina	específica	a	respeito	do	efeito	suspensivo	nos	
embargos	à	execução	fiscal,	a	doutrina	e	a	jurisprudência	sempre	aplicaram	as	regras	do	Código	de	
Processo	Civil.
 	6.	A	interpretação	sistemática	pressupõe,	além	da	análise	da	relação	que	os	dispositivos	
da	Lei	6.830⁄1980	guardam	entre	si,	a	respectiva	interação	com	os	princípios	e	regras	da	teoria	
geral	do	processo	de	execução.	Nessas	condições,	as	alterações	promovidas	pela	Lei	11.382⁄2006,	
notadamente	o	art.	739-A,	§	1º,	do	CPC,	são	plenamente	aplicáveis	aos	processos	regidos	pela	Lei	
6.830⁄1980.
 	7.	Não	se	trata	de	privilégio	odioso	a	ser	concedido	à	Fazenda	Pública,	mas	sim	de	justifi-
cável prerrogativa alicerçada nos princípios que norteiam o Estado Social, dotando a Administra-
ção	de	meios	eficazes	para	a	célere	recuperação	dos	créditos	públicos.

 	 	8.	Recurso	Especial	não	provido	(Resp	1.024.128	-	PR,	Segunda	Turma,	rel.	Min.	Herman	
Benjamin,	julgado	em	13	de	maio	de	2008).
  A mesma teoria foi utilizada pelo Ministro relator  Mauro Campbell Marques no julgamen-
to	do	Recurso	Especial	1.074.228	–	MG	para	justificar	a	aplicabilidade	do	artigo	655-A	às	execuções	
fiscais	em	detrimento	do	disposto	no	artigo	185-A	do	CTN,	nestes	termos:

 	 Efetivamente,	a	redação	do	art.	185-A	do	CTN	traz	norma	de	conteúdo	processual,	posto	que	rege	a	
possibilidade	e	a	forma	de	realizar	determinada	constrição	judicial	em	processo	de	execução	fiscal	
por	crédito	tributário.
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A mencionada teoria, defendida por Erik Jayme, foi introduzida no 
Brasil	por	Claudia	Lima	Marques	(2007,	p.	15-54),	para	tratar	dos	eventuais	
conflitos entre o Código de Defesa do Consumidor e o Novo Código Civil de 
2002.	É	de	fundamental	importância	a	análise	do	contexto	em	que	a	men-
cionada teoria é proposta para verificarmos sua eventual adequação para 
solução dos conflitos entre o Código de Processo Civil e o Código Tributário 
Nacional.

Depois de analisar o sistema de proteção ao consumidor adotado por 
países da tradição romano-germânica (França, Itália e Alemanha), a autora 
analisa o modelo sui generis adotado pelo Brasil, no qual coexistem um códi-
go para iguais (Código Civil) e um código para diferentes (Código de Defesa 
do	Consumidor)	(MARQUES,	2007,	p.	16-30).	Essa	dualidade	de	tratamento	
das	relações	obrigacionais	foi	imposta	pela	Constituição	Federal	de	1988	

 	Desse	modo,	não	encontra	respaldo	constitucional	no	art.	146	da	Carta	Maior,	mas	sim	no	art.	22,	I,	
do mesmo Diploma Fundamental que reserva à União a competência privativa para legislar sobre 
Direito	Processual.

 	 Sendo	assim,	é	perfeitamente	possível	que	o	art.	185-A	do	CTN	tenha	sido	derrogado	pelo	art.	655-A	
do	CPC	(lei	ordinária),	posto	ser	esta	a	norma	posterior	aplicável	a	todos	os	ritos	executivos.

  Tal não poderia ser diferente, já que é princípio geral do processo de execução que este desenvolve-
-se	em	atendimento	ao	interesse	do	credor	(art.	612	do	CPC).	Contudo,	em	observância	ao	princípio	
hermenêutico que propugna a não presunção de contradições absolutas entre as normas jurídicas 
em	vigor,	não	parece	ser	esse	o	melhor	caminho	interpretativo	a	trilhar.	Convém	aqui	citar	as	lições	
do mestre Carlos Maximiliano, na clássica obra “Hermenêutica e Aplicação do Direito” (Rio de Ja-
neiro:	Forense,	2001,	p.	291):

 	Contradições	absolutas	não	se	presumem.	É	dever	do	aplicador	comparar	e	procurar	conciliar	as	
disposições várias sobre o mesmo objeto, e do conjunto, assim harmonizado, deduzir o sentido e al-
cance	de	cada	uma.	Só	em	caso	de	resistirem	às	incompatibilidades,	vitoriosamente,	a	todo	esforço	
de aproximação, é que se opina em sentido eliminatório da regra mais antiga, ou de parte da mes-
ma, pois que ainda será possível concluir pela existência de antinomia irredutível, porém parcial, 
de modo que afete apenas a perpetuidade de uma fração do dispositivo anterior, contrariada, de 
frente,	pelo	posterior.

 	 Em	resumo:	sempre	se	começará	pelo	Processo	Sistemático;	e	só	depois	de	verificar	a	inaplicabili-
dade ocasional deste, se proclamará ab-rogada, ou derrogada, a norma ou ato, ou a cláusula (desta-
que	nosso).

  No caminho da interpretação sistemática, mas ainda sob o enfoque principiológico, há de ser dado 
o devido valor à “Teoria do Diálogo das Fontes” já que a interpretação das alterações efetuadas 
no CPC não pode resultar no absurdo lógico de colocar o credor privado em situação melhor que 
o credor público, principalmente no que diz respeito à cobrança do crédito tributário, que deriva 
do	dever	fundamental	de	pagar	tributos	(arts.	145	e	seguintes	da	Constituição	Federal	de	1988).	
O raciocínio já foi utilizado nesta corte em importante precedente que tratou dos efeitos em que 
recebidos	os	embargos	do	devedor	em	execução	fiscal,	in	verbis:
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que,	em	seu	art.	5º,	inciso	XXXII8, elevou ao patamar de direito fundamental 
a	proteção	ao	consumidor	e	determinou,	no	art.	48	do	Ato	das	Disposições	
Constitucionais Transitórias – ADCT, que “o Congresso Nacional, dentro de 
cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa 
do	consumidor”.	Das	mencionadas	disposições	constitucionais	surge,	em	
1990,	o	Código	de	Defesa	do	Consumidor	(Lei	8.078/1990)	que,	juntamente	
com	o	Código	Civil	de	1916	(norma	geral),	passou	a	tratar	das	relações	obri-
gacionais	quando	uma	das	partes	envolvidas	fosse	o	consumidor.	

Em	10	de	janeiro	de	2002,	foi	publicada	a	Lei	10.406,	instituindo	o	
novo Código Civil Brasileiro, que revogou, ao mesmo tempo, o Código Civil 
de	1916	e	a	parte	primeira	do	Código	Comercial	de	1850	(art.	2.045	da	Lei	
10.406/2002).	De	acordo	com	Miguel	Reale	(MARQUES,	2007,	p.	30-31),	
coordenador da Comissão elaboradora no novo código, este estaria apoia-
do em três princípios fundamentais, quais sejam: eticidade, sociabilidade 
e operabilidade.	O	princípio	da	eticidade	procura	incluir	valores	éticos	na	
interpretação do direito privado por meio de cláusulas gerais “a fim de pos-
sibilitar modelos hermenêuticos, quer pelos advogados, quer pelos juízes, 
para	contínua	atualização	dos	preceitos	legais”.	O	princípio	da	sociabilidade	
tem	como	objetivo	superar	o	individualismo	presente	no	Código	de	1916	
e,	para	isso,	impôs,	por	exemplo,	a	função	social	do	contrato	(art.	421),	a	
interpretação	a	favor	do	aderente	nos	contratos	de	adesão	(art.	423),	den-
tre	outros.	E,	por	fim,	o	princípio	da	operabilidade	visa	“dar	ao	Anteprojeto	
antes um sentido operacional do que conceitual, procurando configurar os 
modelos jurídicos à luz do princípio da razoabilidade, em função das forças 
sociais	operantes	no	país”.

Com essa redefinição de vários princípios e de novos conceitos pelo 
novo Código Civil, surgiu a necessidade de encontrar-se um modelo herme-
nêutico para solucionar as antinomias entre o Código de Defesa do Consu-
midor (lei especial) e o novo Código Civil, quando as normas deste último 
fossem	mais	protetivas	do	que	a	própria	lei	especial.	Diante	desse	quadro	
foi	que	Cláudia	Lima	Marques	(2007,	p.	44),	baseando-se	nas	lições	de	Erik	
Jayme, propôs a teoria do diálogo das fontes, a qual determina:

8Art.	5º
 XXXII	–	o	Estado	promoverá,	na	forma	da	lei,	a	defesa	do	consumidor.	
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Uma coordenação flexível e útil (effet utile) das normas em conflito no 
sistema	a	fim	de	restabelecer	a	sua	coerência.	Muda-se	assim	o	para-
digma: da retirada simples (revogação) de uma das normas em conflito 
no	sistema	jurídico	ou	do	‘monólogo’	de	uma	só	norma	(a	“comunicar”	
a	solução	justa),	à	convivência	destas	normas,	ao	‘diálogo’	das	normas	
para alcançar a sua ratio, a	finalidade	visada	ou	“narrada”	em	ambas.	
Este	atual	e	necessário	‘diálogo’	das	fontes	permite	e	leva	a	aplicação	
simultânea, coerente e coordenada das plúrimas fontes legislativas e 
convergentes com a finalidade de proteção efetiva. 

Em resumo e para o que interessa ao presente trabalho, a mencionada 
teoria defende a superação da regra clássica de hermenêutica que determina 
que a lei especial prevaleça sobre a lei geral (que a autora denomina “monó-
logo”) sempre que a lei geral (Código Civil) trouxer normas mais favoráveis 
ao	consumidor.	

Dessa forma, embora a mencionada teoria determine a superação 
da regra de solução de antinomia segundo a qual lei especial prevalece so-
bre a lei geral, no caso proposto ela atende o fundamento dessa regra de 
hermenêutica.	Como	vimos	anteriormente,	o	que	determina	a	prevalência	
da lei especial sobre a geral é o fato de que a lei especial traz desigualações 
necessárias	e,	portanto,	atende	melhor	ao	critério	de	justiça.	Ora,	no	caso	
em questão, quando a lei geral (Código Civil) traz normas mais favoráveis ao 
consumidor do que o próprio Código de Defesa do Consumidor, é fundamen-
tal que se estabeleça um diálogo entre elas sob pena de ofensa ao comando 
constitucional	que	determina	a	proteção	ao	consumidor.	

Verifica-se, portanto, que a autorização do mencionado “diálogo das 
fontes” é permitida por meio do comando constitucional que determina a 
proteção	ao	consumidor.	Ao	propor	o	mencionado	diálogo,	o	que	se	faz,	em	
última	análise,	é	uma	interpretação	conforme	a	Constituição.	Tal	conclusão	
é	reconhecida	pela	autora,	quando	afirma	(MARQUES,	2007,	p.	33):

Interessante observar que também Jayme procura na Constituição a 
resposta para as antinomias modernas e a complexidade de sistemas 
legais	descodificados.	É	o	que	parece	acontecer	no	Brasil	onde	a	Cons-
tituição	de	1988	prima	pela	lista	de	direitos	fundamentais,	dentro	os	
quais	destaca	o	definido	pelo	inciso	XXIII	do	art.	5º:	‘O	Estado	promo-
verá na forma da lei a defesa do consumidor’. 

Não entendemos, todavia, que o mencionado diálogo possa ser apli-
cado para superação das antinomias entre as novas regras do CPC e o CTN 
ou	entre	o	CPC	e	a	LEF.	
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Nas decisões em que o Superior Tribunal Justiça concluiu pela apli-
cabilidade da mencionada teoria, para justificar a prevalência das normas 
gerais do CPC sobre as normas especiais do CTN e da LEF, o fundamento do 
diálogo foi o fato de que essas normas especiais tinham o intuito de dar um 
tratamento diferenciado à Fazenda Pública, vale dizer, pretendiam municiar o 
ente	público	de	privilégios	processuais.	Sendo	assim,	se	a	norma	geral	(CPC)	
traz mecanismos mais benéficos para os particulares do que para a própria 
Fazenda,	seria	natural	a	prevalência	da	lei	geral.	

A mencionada decisão, no entanto, deixa de fazer uma análise com-
pleta da teoria do diálogo das fontes, bem como da Constituição Federal de 
1988.	Como	vimos,	o	que	autoriza	o	mencionado	diálogo	das	fontes	é	a	Cons-
tituição	Federal.	Ou	seja,	quem	determina	o	diálogo	é	a	própria	Constituição,	
ao	indicar	clara	e	positivamente	o	sentido	da	interpretação.	

Diante disso, poderíamos questionar: qual o dispositivo constitucio-
nal determina que, na dúvida, as normas processuais devem ser interpreta-
das a favor da Fazenda Pública? Ou, em outras palavras: é possível extrair 
da	Constituição	de	1988	um	comando	positivo	de	proteção	aos	interesses	
da Fazenda Pública?

Os defensores do citado diálogo poderiam afirmar que a autori-
zação	seria	o	princípio	da	supremacia	do	interesse	público.	No	entanto,	
cumpre questionar: qual o conceito de interesse público? Existe, na Cons-
tituição	de	1988,	uma	regra	geral	de	supremacia	do	interesse	público	
sobre os individuais?

Antes de respondermos os questionamentos acima formulados, é 
fundamental atentarmos para a mudança do papel da tributação na Cons-
tituição	de	1988.	A	análise	comparativa	entre	a	Constituição	de	1988	e	a	
Constituição	de	1967	é	importante,	uma	vez	que	a	maior	parte	dos	privilégios	
e preferências atribuídos à Fazenda decorreu de leis publicadas na vigência 
da	Carta	anterior.	Como	observa Marco Aurélio Greco, em palestra proferida 
na	Escola	da	Magistratura	do	Tribunal	Regional	Federal	da	4ª	Região	(2006,	
p.	5-11),	feita	uma	leitura	comparativa	das	Constituições	de	1988	e	de	1967,	
notaremos, pela mera análise topográfica dos dispositivos constitucionais, a 
mudança	no	perfil	do	Estado	e,	consequentemente,	no	perfil	da	tributação.	
Como observa o autor:

[...]	a	Constituição	de	67	começa	com	a	organização	nacional,	pros-
segue com a definição das competências da União, dos Estados e dos 
Municípios,	e	que	só	no	seu	artigo	140	começa	a	prever	a	declaração	de	
direitos	a	ponto	de	os	direitos	individuais	surgirem	no	artigo	153.	Daí a 
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pergunta: qual a preocupação básica da Constituição de 67? – É o Estado 
como entidade. É uma Constituição do Estado, pela qual distribuem-se 
competências para exercer o poder. O que encontramos, por outro lado, 
na Constituição de 88? Seu primeiro título é dos “princípios funda-
mentais”, segundo título “direitos e garantias individuais”, onde estão 
os	direitos	individuais	e	coletivos;	a	seguir	temos	os	direitos	sociais,	
depois a cidadania, os partidos políticos e, só após, toda a definição 
da estrutura da sociedade enquanto tal, começa a ser desenhada a 
competência	da	União,	dos	Estados	e	assim	por	diante.	Então, eu diria 
que a Constituição de 1988 não é uma constituição voltada a desenhar 
as relações de poder do Estado, mas é, fundamentadamente, uma cons-
tituição desenhada para disciplinar as relações da sociedade. Seu foco 
principal não é o aparato estatal, mas o ser humano em sociedade;		[…]	
Ora, isto muda completamente o desenho da tributação, naquilo que 
o	Prof.	Sacchetto	acentuava	ao	dizer	que:	hoje se fala na Europa que o 
tributo não é mais um ato de império.(destacamos)

Diante dessa mudança, não é possível atribuir ao princípio da supre-
macia do interesse público a natureza de uma regra de interpretação abstrata 
a	favor	da	Fazenda	Pública,	independentemente	de	qualquer	ponderação.	

Além disso, é fundamental esclarecer que mesmo aqueles que defen-
dem o mencionado princípio, fazem uma clara distinção sobre os conceitos 
de	interesse	público	e	interesse	do	Estado.	O	interesse	público,	que	permitirá	
uma intervenção estatal a uma parcela da liberdade individual, deve carac-
terizar,	necessariamente,	o	que	os	administrativistas	chamam	de	‘interesse	
público primário’, o qual não se confunde com o interesse do Estado, pois 
aquele	seria,	nas	palavras	de	Celso	Antônio	Bandeira	de	Mello	(2001,	p.	59),	
“resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm 
quando considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo 
simples	fato	de	o	serem”.	Nesse	sentido,	esclarecedora	a	lição	deste	autor:

Em rigor, o necessário é aclarar-se o que está contido na afirmação 
de que interesse público é interesse do todo, do próprio corpo social, 
para precatar-se contra o erro de atribuir-lhe o status de algo que 
existe por si mesmo, dotado de consistência autônoma, ou seja, como 
realidade	independente	e	estranha	a	qualquer	interesse	das	partes.	O	
indispensável, em suma, é prevenir-se contra o erro de, consciente ou 
inconscientemente, promover uma separação absoluta entre ambos, 
ao invés de acentuar, como se deveria, que o interesse público, ou 
seja,	o	interesse	do	todo,	é	‘função’	qualificada	do	interesse	das	partes.

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   175 20/9/2012   16:32:12



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

176

[...]
Então, dito interesse público — e esta é a primeira conclusão — só se 
justifica quando constitui-se em veículo de realização dos interesses 
das	partes	que	o	integram	no	presente	e	o	integrarão	no	futuro.	Logo, 
é destes que, em última instância promanam os interesses chamados 
públicos.

Da lição acima transcrita, pode-se concluir que alguns interesses do 
Estado podem ser qualificados como interesses públicos propriamente ditos 
ou	interesses	públicos	primários.	Sendo	assim,	o	Estado	só	poderá	defender	
seus próprios interesses privados quando estes não se chocarem com os 
interesses	públicos	propriamente	ditos.

A	Constituição	Federal	de	1988	confere	a	centralidade	aos	direitos	
fundamentais individuais e coletivos juntamente com as normas atributivas 
de	poder.	Diante	disso,	não	é	possível	falar	em	uma	regra	de	prevalência	te-
órica	e	abstrata	de	uns	sobre	os	outros.	Como	esclarece	Gustavo	Binenbojm	
(2010,	p.	117-169),	ao	tratar	do	princípio	da	supremacia	do	interesse	público	
como justificador das prerrogativas e privilégios processuais da Fazenda: 

Ocorre que todas as aludidas prerrogativas da Administração, vistas 
como desequiparações entre o Poder Público e os particulares, não 
podem ser justificadas à luz de uma regra de prevalência apriorística 
e	absoluta	dos	interesses	da	coletividade	sobre	os	particulares...

Em primeiro lugar, porque, como já assentado, a preservação, na 
maior medida possível, dos interesses individuais constitui porção do pró-
prio	interesse	público.	São	metas	gerais	da	sociedade	política,	juridicamente	
estabelecidas, tanto viabilizar o funcionamento da Administração Públi-
ca, mediante instituição de prerrogativas materiais e processuais, como 
preservar e promover, da forma mais extensa quanto possível, os direitos 
dos	particulares.	Assim,	esse	esforço	de	harmonização	não	se	coaduna	com	
qualquer regra absoluta de prevalência a priori dos papéis institucionais do 
Estado sobre os interesses públicos privados. 

Nesse contexto, não é possível estabelecer, a priori, sem qualquer 
ponderação, a interpretação favorável aos interesses da Fazenda Pública 
baseada	no	aludido	princípio	da	supremacia	do	interesse	público.	Ou	seja,	
não é possível afirmar, sem uma análise contextual, que toda a norma que 
confere	privilégios	ao	Estado	deve	prevalecer.
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O	Supremo	Tribunal	Federal,	no	julgamento	da	ADIN	1.753-2/DF,	
reconheceu essa premissa ao declarar a inconstitucionalidade da Medida 
Provisória	1.577/1997,	que,	em	seu	art.	4º,	aumentava	o	prazo	da	Ação	Res-
cisória	para	a	Fazenda	Pública	de	2	para	5	anos	e	criava	uma	nova	hipóte-
se de cabimento da referida ação quando a indenização fixada em ação de 
desapropriação	fosse	flagrantemente	superior	ao	valor	de	mercado.	Nessa	
decisão, o STF reconheceu que as mencionadas normas ofendiam o princípio 
da	isonomia	e	do	devido	processo	legal.	O	Ministro	Sepúlveda	Pertence	fez	
uma interessante análise do contexto em que foram conferidos os demais 
privilégios processuais, para concluir, ao final, que a atribuição de quais-
quer outros privilégios devem estar amparados por um suporte fático que 
o autorize:

Dispensa demonstração, com efeito, que a igualdade das partes é ima-
nente ao procedural due process of law. 
Certo, quando uma das partes é o Estado, a jurisprudência tem transigi-
do com alguns favores legais da tradição do nosso processo civil: assim, 
o reexame necessário da sentença contrária e a dilatação de prazos 
para	a	resposta	e	os	recursos	(cf.	quanto	a	estes,	R.E.	181.130,	Celso	
de Mello, DJ	12/05/1995;	R.E.196.430,	Pertence,	DJ	21/11/1997.).
São discriminações, contudo, que, além da vetustez que lhe dá certa 
aura de respeitabilidade, se tem reputado constitucionais, porque 
não arbitrários, quando visem a compensar deficiências da defesa em 
juízo	das	entidades	estatais:	‘o	fundamento	hodierno	da	exceção’: lê-se 
em	Pontes	de	Miranda	(Comentários	ao	C.	Proc.	Civil,	art.	188,	3ª	ed.	
1996,	III/145)	“está	em	precisarem	os	representantes	de	informações	
e provas que, dado o vulto dos negócios do Estado, duram mais que as 
informações e provas de que precisam os particulares”. 

Se, ao contrário, desafiam a medida da razoabilidade ou da proporcio-
nalidade,	caracterizam	privilégios	inconstitucionais.	
[…]
De qualquer sorte, o que importa se possa pôr em dúvida não é razo-
abilidade em si de um ou de outra das regras editadas, mas sim a de 
sua	unilateralidade,	a	favorecer	unicamente	o	poder	público.	(grifos	
no original)

Dessa forma, a premissa utilizada pela Fazenda Pública, no Parecer 
PGFN/CRJ	1.732/2007,	de	que	ela	seria	a	parte	frágil	nas	Execuções	Fis-
cais,	tem	de	ser	confrontada	com	os	fatos.	Além	disso,	ampara-se	a	Fazenda	
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Pública na Exposição de Motivos da LEF quando esta prevê que “as inova-
ções propostas como normas peculiares à cobrança da Dívida Pública têm por 
objetivo os privilégios inerentes ao crédito fiscal e a preferência por normas 
processuais preexistentes ajustadas ao escopo de abreviar a satisfação do 
direito da Fazenda Pública”. 

Como	observa	James	Marins	(2009,	p.	130-132),	a	interpretação	dos	
dispositivos da Lei de Execuções Fiscais e, consequentemente, da sua Expo-
sição de Motivos, deve levar em consideração a época em que foi publicada 
(1980),	ou	seja,	trinta	anos	atrás.	Desde	então,	ocorreram	modificações	ex-
pressivas tanto em relação ao sistema constitucional quanto em relação aos 
mecanismos	de	cobrança	à	disposição	da	Fazenda	Pública.	

Em	relação	ao	sistema	constitucional,	a	distinção	é	evidente.	A	Lei	
6.830/1980	foi	publicada	sob	a	égide	da	Constituição	de	1967,	com	a	redação	
dada	pela	Emenda	Constitucional	1/1969.	Como	já	exposto,	tal	Constitui-
ção era o reflexo de um Estado ditatorial e, por isso, claramente voltada a 
privilegiar	o	aparato	estatal.	Ideário	inteiramente	distinto	está	presente	na	
Constituição	Federal	de	1988,	que	tem	como	núcleo	o	princípio	da	dignidade	
da	pessoa	humana.	

Em relação aos mecanismos de cobrança, percebe-se que a tese da 
vulnerabilidade da Fazenda Pública não guarda qualquer suporte na reali-
dade	atual.	Como	ressalta	James	Marins	(2009,	p.	42-43),	as	bases	ortodoxas	
do Direito Tributário, sobre as quais certas premissas foram construídas, são 
da	época	das	estampilhas	fiscais,	da	caneta	tinteiro	e	do	mata	borrão.	Concei-
tos	do	tempo	dos	livros	contábeis	pacientemente	escritos	à	mão.	Hoje,	é	de	
conhecimento comum os amplos mecanismos tecnológicos à disposição da 
Fazenda Pública, tais como a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) o SPED (Sistema 
Público de Escrituração Digital), aquisição de supercomputadores dotados de 
programas	de	“inteligência	artificial”	e	a	Escrituração	Contábil	Digital	(ECD).

Além disso, é fundamental relembrar que a Fazenda tem, à sua dis-à sua dis- sua dis-
posição, a possibilidade de ajuizamento da medida cautelar fiscal (introdu-
zida	pela	Lei	8.397/1992),	com	o	arrolamento	de	bens	introduzido	pela	Lei	
9.532/1997,	a	qual	poderá	ser	requerida	independente	da	constituição	do	
crédito	tributário	(art.	1º,	parágrafo	único,	da	Lei	8.397/1992).	Tal	medida	
fornece à Fazenda Pública poderosos mecanismos para se resguardar quanto 
à satisfação de seus créditos, antes mesmo que estes sejam constituídos, 
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quando o contribuinte pretender praticar atos ruinosos que o levem a uma 
situação de insolvência9.

De todo o exposto, não nos parece razoável a interpretação de que as 
normas	instituídas	pela	Lei	11.382/2006,	que	determinam	a	exclusão	dos	
efeitos suspensivos dos Embargos e a penhora on-line, sejam aplicáveis em 
detrimento nas normas expressas previstas na Lei de Execuções Fiscais e no 
Código Tributário Nacional, por força do diálogo das fontes, uma vez que ine-
xiste	em	nosso	ordenamento	constitucional	norma	finalística	nesse	sentido.	

7 Conclusões

As refomas do Código de Processo Civil, após a publicação da Emen-
da	Constitucional	45/2004	buscaram	privilegiar	a	eficiência	ao	acelerar	o	
processo	de	satisfação	do	crédito	em	detrimento	da	segurança	jurídica.	

A	simples	leitura	das	reformas	promovidas	nas	Leis	11.232/2005	e	
11.382/2006	no	Código	de	Processo	Civil	demonstram	que	elas	tinham	como	
pano de fundo a relação litigiosa entre partes iguais, pois, nessas relações, 
a flexibilização da certeza em favor dos juízos de probabilidade encontra 

9	Art.	1º	O	procedimento	cautelar	fiscal	poderá	ser	instaurado	após	a	constituição	do	crédito,	inclu-
sive no curso da execução judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Municípios	e	respectivas	autarquias.	

 Parágrafo	único.	O	requerimento	da	medida	cautelar,	na	hipótese	dos	incisos	V,	b,	e	VII,	do	art.	2º,	
independe	da	prévia	constituição	do	crédito	tributário.

 Art.	2º	A	medida	cautelar	fiscal	poderá	ser	requerida	contra	o	sujeito	passivo	de	crédito	tributário	
ou não tributário, quando o devedor:

  I – sem domicílio certo, intenta ausentar-se ou alienar bens que possui ou deixa de pagar a obriga-
ção	no	prazo	fixado;

  II – tendo domicílio certo, ausenta-se ou tenta se ausentar, visando a elidir o adimplemento da obri-
gação;

 	 III	–	caindo	em	insolvência,	aliena	ou	tenta	alienar	bens;	
 	IV	–	contrai	ou	tenta	contrair	dívidas	que	comprometam	a	liquidez	do	seu	patrimônio;	
 	V	–	notificado	pela	Fazenda	Pública	para	que	proceda	ao	recolhimento	do	crédito	fiscal:	
 	a)	deixa	de	pagá-lo	no	prazo	legal,	salvo	se	suspensa	sua	exigibilidade;	
 	b)	põe	ou	tenta	por	seus	bens	em	nome	de	terceiros;	
  VI – possui débitos, inscritos ou não em Dívida Ativa, que somados ultrapassem trinta por cento do 
seu	patrimônio	conhecido;	

  VII – aliena bens ou direitos sem proceder à devida comunicação ao órgão da Fazenda Pública com-
petente,	quando	exigível	em	virtude	de	lei;	

 	VIII	–	tem	sua	inscrição	no	cadastro	de	contribuintes	declarada	inapta,	pelo	órgão	fazendário;	
 	IX	–	pratica	outros	atos	que	dificultem	ou	impeçam	a	satisfação	do	crédito.
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o seu equilíbrio na reversibilidade das medidas e na exigência de cauções 
como	contracautela.

Todavia, tais meios de correção encontram-se sensivelmente limita-
dos em relação à Fazenda Pública, o que, por si só, demanda que essas refor-
mas sejam encaradas com reservas quando se trata de Execução Fiscal, pois, 
ao contrário do que ocorre com os demais credores, não é possível exigir-se 
caução do Estado e, além disso, o processo de repetição contra a Fazenda 
Pública	deságua	no	moroso	procedimento	dos	precatórios.

O princípio da duração razoável do processo não pode ser analisado 
de forma unidimensional, pois tanto as demandas excessivamente longas 
quanto as indevidamente abreviadas são ofensivas a essa garantia indivi-
dual.	Tal	garantia	deve	ser	interpretada	com	temperamentos	em	relação	
à Fazenda Pública, pois o peso dos efeitos temporais nunca será o mesmo 
para o indivíduo e para o Estado, uma vez este último não possui existência 
limitada	biologicamente.

As	antinomias	entre	o	art.	739-A	do	CPC	e	a	Lei	de	execuções	fiscais,	
bem	como	entre	os	arts.	185-A	do	CTN	e	o	655-A	do	CPC,	são	antinomias	
aparentes que podem e devem ser solucionadas pelo critério da especialida-
de, pois as assimetrias entre a situação da Fazenda Pública e do contribuinte 
justificam	o	tratamento	diferenciado.

A teoria do diálogo das fontes, utilizada pela Fazenda Nacional no 
Parecer	PGFN/CRJ	1.732/2007	e	adotada	pelo	Superior	Tribunal	de	Justiça	
nos	julgamentos	dos	Recursos	Especiais	1.024.128/PR	e	1.074.228/MG,	não	
pode ser aplicada para solução das antinomias entre o Código de Processo 
Civil	e	a		LEF	ou	entre	do	CPC	e	o	CTN.	Isso	porque	a	proposta	de	abandono	
da regra clássica de hermenêutica que determina que a lei especial preva-
leça sobre a lei geral ocorreu no contexto dos conflitos entre o novo Código 
Civil e o Código de Defesa do Consumidor em que a aplicação da citada regra 
acabaria por ofender o comando constitucional que determina a proteção 
ao	consumidor.	

Ao contrário do que ocorre no caso da proteção ao consumidor, ex-
pressamente	prevista	no	texto	constitucional	(art.	5º,	XXXVII,	e	art.	170,	
ambos	do	corpo	permente	da	Constituição;	e	art.	48	do	ADCT),	não	existe,	
na	Constituição	Federal	de	1988,	nenhum	dispositivo	que	estabeleça	regra	
de	interpretação	apriorística	em	favor	da	Fazenda	Pública.
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Conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento 
da	ADIN	1.753-2/DF,	não	é	possível	atribuir	ao	princípio	da	supremacia	do	
interesse público a natureza de uma regra de interpretação abstrata a favor 
da	Fazenda	Pública,	independentemente	de	qualquer	ponderação.	
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Análise sobre a fixação de anuidades pelos Conselhos de 
Fiscalização Profissional 

Lucas Mariano Cunha Aragão de Albuquerque1

1 Introdução

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a conformidade com 
os valores cobrados, a título de “anuidades”, pelos conselhos de fiscalização 
profissional,	com	a	ordem	jurídico-constitucional	vigente.	

Inicialmente, explanarei a vigente tipologia das espécies tributárias 
no Brasil, estabelecida pela jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal 
Federal, dentro da qual estão inseridas as “contribuições anuais”, segundo 
a	terminologia	utilizada	pela	Lei	11.000,	de	15/12/2004,	estabelecidas	e	
cobradas	pelos	referidos	conselhos.

Prossegue-se com a abordagem do tecido legislativo que hoje disci-
plina a instituição e a cobrança das contribuições anuais pelos conselhos de 
fiscalização profissional, examinando a eventual adequação de tais normas 
à	ordem	constitucional	estabelecida.

Finalmente, sugere-se, a partir da ordem jurídica vigente, o 
balizamento que deve disciplinar a instituição e a cobrança das contribuições 
anuais	pelas	referidas	entidades	profissionais.

Cumpre destacar que a situação da Ordem dos Advogados do Brasil 
– OAB, diante de suas inúmeras peculiaridades, não comporta análise nos 
estreitos	limites	desse	trabalho.	Isto	porque,	apesar	de	aparente	consenso	
no sentido que tal entidade possuir natureza jurídica sui genereis, a evidente 
abertura de tal classificação ainda gera inúmeras controvérsias acerca dos 
desdobramentos decorrentes, de modo que a análise da natureza jurídica 
das contribuições anuais por ela cobradas, e o exame de sua atual disciplina, 
é	tema	que	merece	trabalho	específico.	

1	 	Juiz	Federal	Substituto.
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2 Tipologia das espécies tributárias no Brasil, estabelecida pelo 
Supremo Tribunal Federal

A classificação das espécies tributárias no Brasil é assunto que tem 
sido	objeto	de	estudo	há	pelo	menos	60	anos	em	nossa	doutrina,	tendo	tido	
maiores	adeptos	as	correntes	que	entendem	haver	3	espécies	tributárias	
(tripartite),	ou	5	espécies	(quinquipartite).	

A moderna corrente tripartite entende que as espécies tributárias 
existentes no ordenamento brasileiro são os impostos, as taxas e as contri-
buições	de	melhoria.	Fundamentam	que	a	referida	teoria	foi	adotada	pela	
dicção	do	art.	5º	do	Código	Tributário	Nacional,	asseverando	ainda	que	a	
Constituição	da	República	de	1988,	em	seu	art.	145,	seguiu	a	mesma	diretriz	
teórica.

Instado a manifestar-se sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, 
nos leading cases RREE	138.284-8,	Rel.	Min	Carlos	Velloso,	e	ADC-1,	Rel.	
Min.	Moreira	Alves, adotou	a	teoria	quinquiparte.	Segundo	o	entendimento	
lavrado, as cinco espécies tributárias existentes em nosso ordenamento são: 
impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e 
contribuições	especiais.	Nesta	última,	incluem-se	variados	tributos,	de	modo	
que, no presente trabalho, somente merecem destaques as contribuições de 
interesse das categorias profissionais ou econômicas, também denominadas 
de	“contribuições	corporativas”.

“Contribuições corporativas” consistem em exações instituídas pela 
União,	com	nítido	objetivo	parafiscal.	O	escopo	é	obter	recursos	destina-
dos a financiar atividades de interesse de instituições representativas ou 
fiscalizatórias	de	categorias	profissionais	ou	econômicas.	Os	exemplos	que	
vêm à tona são a contribuição sindical, prevista na Consolidação das Leis 
do Trabalho, e a contribuição destinada ao custeio das entidades de fisca-
lização do exercício de profissões regulamentadas, os chamados conselhos 
de	fiscalização	profissional.

Esses conselhos fiscalizam o exercício de determinadas profissões 
e	atividades.	O	ordenamento	jurídico	considera	tais	atividades	como	de	in-
teresse público, o que torna legítima a instituição de tributos pelo Estado, 
com o objetivo de que o resultado da arrecadação constitua suporte material 
para	que	a	atividade	de	tais	entidades	seja	plenamente	realizada.	Verifica-se,	
assim,	uma	típica	utilização	do	tributo	com	finalidade	parafiscal.
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Realizada a explanação acerca da tipologia das espécies tributárias, 
é óbvia a conclusão de que as contribuições de interesses das categorias 
profissionais, tributos que são, submetem-se às limitações constitucionais ao 
poder	de	tributar.	Clarificada	tal	premissa,	cumpre	examinar	o	atual	tecido	
normativo que dispõe acerca da cobrança destas contribuições por parte dos 
referidos conselhos, sendo imperativo o exame da adequação de tal conjunto 
de	leis	à	ordem	constitucional	vigente.

3 Disciplina legal da instituição e cobrança das contribuições anu-
ais devidas aos conselhos de fiscalização profissional

Atualmente, existe diploma legislativo específico que versa sobre 
a	matéria.	Trata-se	de	Lei	11.000,	de	15	de	dezembro	de	2004,	que	dispõe	
em	seu	art.2º:

Art.	2º.	Os	Conselhos	de	fiscalização	de	profissões	regulamentadas	são	
autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais, devidas 
por pessoas físicas ou jurídicas, bem como as multas e os preços de 
serviços, relacionados com suas atribuições legais, que constituirão 
receitas	próprias	de	cada	Conselho.
§1º	Quando	da	fixação	das	contribuições	anuais,	os	Conselhos	deverão	
levar em consideração as profissões regulamentadas de níveis supe-
rior,	técnico	e	auxiliar.
§2º	Considera-se	título	executivo	extrajudicial	a	certidão	relativa	aos	
créditos mencionados no caput deste artigo e não pagos no prazo fi-
xado	para	pagamento.

§3º	Os	Conselhos	de	que	trata	o	caput deste artigo ficam autorizados a 
normatizar a concessão de diárias, jetons e auxílios de representação, 
fixando	o	valor	máximo	para	todos	os	Conselhos	Regionais.

É	forçoso	concluir	que	tal	dispositivo	está	eivado	de	inconstitucio-
nalidade.	Isto	porque	sua	dicção	permite	que	os	conselhos	de	fiscalização	
profissional fixem as respectivas contribuições anuais por meio de atos admi-
nistrativos,	em	afronta	direta	aos	arts.	149,	150,	I	e	III,	todos	da	Constituição	
da	República	de	1988,	aplicável	ao	caso,	posto	que,	conforme	já	afirmado,	
tais	contribuições	são	espécies	do	gênero	tributo.

A	redação	legal	repete,	sem	grandes	variações,	o	conteúdo	do	art.	58,	
§	4º,	da	Lei	9.649/1998,	que	tinha	a	seguinte	redação:
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Art.	58.	Os	serviços	de	fiscalização	de	profissões	regulamentadas	se-
rão exercidos em caráter privado, por delegação do poder público, 
mediante	autorização	legislativa.

§	4o  Os conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são 
autorizados a fixar, cobrar e executar as contribuições anuais devidas 
por pessoas físicas e jurídicas, bem como preços de serviços e multas, 
que constituirão receitas próprias, considerando-se título executivo 
extrajudicial	a	certidão	relativa	aos	créditos	decorrentes.

Referido dispositivo foi expurgado de nosso ordenamento jurídico, 
em virtude de declaração de inconstitucionalidade por ocasião do julgamento 
da	ADI	1.717-DF,	assim	ementado:

DIREITO	CONSTITUCIONAL	E	ADMINISTRATIVO.	AÇÃO	DIRETA	DE	
INCONSTITUCIONALIDADE	DO	ART.	58	E	SEUS	PARÁGRAFOS	DA	LEI	
FEDERAL	9.649,	DE	27/05/1998,	QUE	TRATAM	DOS	SERVIÇOS	DE	
FISCALIZAÇÃO	DE	PROFISSÕES	REGULAMENTADAS.	
1.	Estando	prejudicada	a	Ação,	quanto	ao	§	3º	do	art.	58	da	Lei	9.649,	
de	27/05/1998,	como	já	decidiu	o	Plenário,	quando	apreciou	o	pedido	
de medida cautelar, a Ação Direta é julgada procedente, quanto ao mais, 
declarando-se	a	inconstitucionalidade	do	caput	e	dos	§§	1º,	2º,	4º,	5º,	
6º,	7º	e	8º	do	mesmo	art.	58.	
2.	Isso	porque	a	interpretação	conjugada	dos	arts.	5°,	XIII,	22,	XVI,	21,	
XXIV,	70,	parágrafo	único,	149	e	175	da	Constituição	Federal,	leva	à	
conclusão, no sentido da indelegabilidade, a uma entidade privada, de 
atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de tributar 
e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais 
regulamentadas,	como	ocorre	com	os	dispositivos	impugnados. 
3.	Decisão	unânime.
	(STF.	ADI	1.717	–	DF.	Tribunal	Pleno.	Rel.	Min.	Sidney	Sanches.	Julga-
mento	em	07/11/2002).	Sem	destaques	no	original.

Em	face	da	Lei.11.000/2004,	foi	ajuizada	a	ADI	3.408,	ainda	não	
julgada	pelo	Supremo	Tribunal	Federal.	Embora	não	tenha	havido	formal	
declaração	de	inconstitucionalidade	do	art.	2º	da	Lei	11.000,	entendemos	
que não há maior dificuldade em concluir que tal dispositivo não encon-
tra guarida em nossa ordem constitucional, pois exclui uma das espécies 
do gênero tributo da disciplina das limitações constitucionais do poder de 
tributar, notadamente os princípios da legalidade e anterioridades tributá-
rias.	Além	disso,	o	argumento	é	reforçado	pelo	fato	de	o	Supremo	Tribunal	
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Federal já ter declarado dispositivo legal de conteúdo idêntico, conforme 
acima	já	asseverado.

Embora não tenha havido manifestação em sede de controle con-
centrado de constitucionalidade, duas cortes regionais federais já mani-
festaram	seu	entendimento	sobre	a	inconstitucionalidade	do	art.	2º	da	
Lei	11.000/2004.	Os	Tribunais	Regionais	Federais	da	4ª	e	da	5ª	Região,	
este	por	meio	de	seu	Plenário	(TRF	5ª	Região	–	INAC	410.826/2001,	Proc.	
20048300019585001/PE.	Tribunal	Pleno.	Rel.	Des.	Federal	Francisco	Ca-
valcanti,	DJ	11/10/2007)	e	aquele	por	meio	de	sua	Corte	Especial	(TRF	4ª	
Região	–	INAMS	2006720000012849/SC.	Corte	Especial.	DE	11/04/2007),	
já declararam incidenter tantum a inconstitucionalidade do famigerado dis-
positivo	legal.	

Diante do cenário narrado, impõe-se a reflexão acerca de qual a vi-
gente e a válida disciplina legal que deve reger a instituição e cobrança das 
contribuições	que	serão	revertidas	aos	conselhos	de	fiscalização	profissional.

A	declaração	vinculante	de	inconstitucionalidade	do	art.	58,	§4º,	da	
Lei	9.649/1982,	com	seu	ínsito	efeito	repristinatório,	trouxe	novamente	à	
vigência	a	disciplina	de	Lei	6.994/1982	que,	em	seu	art.1º,	§	1º,	estabelece	os	
limites máximos dos valores das contribuições anuais vertidas aos conselhos 
profissionais.	É	bem	verdade	que	tal	diploma	legal	fixou	os	parâmetros	com	
base na unidade MVR – Maior Valor de Referência, unidade que foi extinta 
por	determinação	da	Lei	8.177/1991,	o	que	não	significa	dizer	que	os	parâ-
metros	fixados	não	mais	estejam	vigentes.	Até	que	lei	específica	institua	e	
discipline as anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional, 
devem	ser	aplicados	os	valores	antes	fixados	em	MVR	pela	Lei	6.994/1982,	
devidamente atualizados pela UFIR e pela legislação que alterou e substituiu 
o	referido	índice.	

Tal posição mantém incólume a supremacia hierárquico-normativa da 
Constituição	da	República	de	1988,	pois	afasta	a	aplicação	de	diplomas	legais	
com ela colidentes, ao passo em que não inviabiliza o regular funcionamento 
dos conselhos profissionais, que podem arrecadar suas contribuições anuais, 
desde	que	respeitados	os	parâmetros	estabelecidos	na	Lei	6.994/1982.	A	le-
gislação posterior de regência somente substituiu a MRV por outras unidades 
de valores, mantendo incólumes os dispositivos que contém os limites dos 
valores	das	contribuições	anuais	arrecadas	pelos	conselhos	profissionais.		
Assim, os limites não foram extintos, devendo tão somente ser atualizada a 
pertinente	unidade	de	valor.
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A título ilustrativo, alguns conselhos profissionais já dispõem de dis-
ciplina legal própria acerca de suas contribuições anuais, como é o caso da 
Lei	12.249/2010,	que	dispõe	sobre	a	cobrança	de	anuidades	do	Conselho	
Regional de Contabilidade, aplicável, por óbvio, somente aos fatos geradores 
ocorridos após a sua vigência e incidência restrita ao âmbito da categoria 
profissional	dos	contadores.

A	posição	exposta	já	encontra	guarida	pretoriana.	É	esta	a	solução,	
por exemplo, que tem sido adotada no âmbito do Tribunal Regional Federal 
da	5ª	Região,	posição	ilustrada	pela	ementa	a	seguir	transcrita:

PROCESSUAL	CIVIL.	TRIBUTÁRIO.	EXECUÇÃO	FISCAL.	ANUIDADE.	
CONSELHO	PROFISSIONAL.	LEI		12.249/2010.	INAPLICABILIDADE.	
1.	As	contribuições	devidas	aos	Conselhos	Profissionais	estão	subme-
tidas aos princípios que regem o direito tributário, não podendo então 
sofrer aumento sem lei que o estabeleça dentro do princípio da estrita 
legalidade tributária, pelo que vedada a tais Conselhos a estipulação 
de	anuidades	e	multas	por	meio	de	ato	administrativo.	
2.	O	art.2º	da	Lei	.11.000/2004,	ao	prever	a	possibilidade	de	os	Conse-
lhos fixarem as anuidades, incorreu em afronta à garantia da legalidade 
tributária, inclusive já tendo sido tal inconstitucionalidade declarada 
por meio de decisão deste Tribunal na Argüição de Inconstituciona-
lidade	410.826/PE.	
3.	Os	parâmetros	estabelecidos	no	art.	1º	da	Lei	6.994/1982	devem	
ser	seguidos	até	a	edição	de	novo	ato	normativo.	Tal	dispositivo	legal	
instituiu um índice de atualização das anuidades, o Maior Valor de Re-
ferência	(MVR),	extinto	em	1991,	com	o	advento	da	UFIR,	que	passou	
a	ser	utilizada	na	conversão	dos	valores.	
4.	A	Lei	12.249/2010	não	concorre	em	favor	do	recorrente,	uma	vez	
que inaplicável aos débitos inscritos em dívida ativa antes do início 
de	sua	vigência.	
5.	Apelação	improvida.
(TRF	5ª	Região.	AC	–	Apelação	Civel	522.151.	Terceira	Turma.	Relator	
Desembargador	Federal	Luiz	Alberto	Gurgel	de	Faria.	DJE	22/06/2011)

4 Conclusão

As anuidades vertidas aos conselhos profissionais constituem con-
tribuições de interesse das categorias profissionais e econômicas e, desta 
forma, possuem a natureza de tributo, a elas sendo aplicáveis as limitações 
constitucionais	ao	poder	de	tributar.
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O	art.	2º	da	Lei	11.000/2004	repete	o	conteúdo	do	art.58,	§	4º,	da	
Lei.9.649/1998,	declarado	inconstitucional	pelo	Supremo	Tribunal	Federal,	
e desta forma não é hábil para disciplinar a instituição e a cobrança das 
contribuições	anuais	vertidas	aos	conselhos	de	fiscalização	profissional.

Para disciplinar a matéria, até que seja editada lei específica sobre 
a instituição e a cobrança de contribuições anuais, deve ser aplicada a Lei 
6.994/1982,	que	prevê	o	limite	de	tais	valores	fixados	em	MVR,	que	devem	
ser	atualizados	pela	legislação	que	substituiu	referido	índice.	

Referências Consultadas

AMARO,	Luciano.	Direito tributário brasileiro. São	Paulo:	Saraiva,	1997.

MACHADO	SEGUNDO,	Hugo	de	Brito.	Processo tributário. 5.	ed.	São	Paulo:	
Atlas,	2010.

PACHECO,	 José	da	Silva.	Comentários à Lei de Execução Fiscal. 12.	ed.	São	
Paulo:	Saraiva,	2009.

PAULSEN,	Leandro.	Direito tributário: Constituição e código tributário na-
cional à luz da doutrina e da jurisprudência. 12.	ed.	Porto	Alegre	:	Livraria	
do	Advogado,	2010.

PAULSEN,	 Leandro;	 ÁVILA,	 René	 Bergman;	 SLIWKA,	 Ingrid	 Schroder.	Di-
reito processual tributário: processo administrativo fiscal e execução fiscal à 
luz da doutrina e jurisprudência. 6.	ed.	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado,	
2010.

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   189 20/9/2012   16:32:14



Reflexões acerca da tributação ambiental

Mara Elisa Andrade1

1 O direito ao meio ambiental equilibrado

O meio ambiente ecologicamente equilibrado constitui direito funda-
mental, de natureza difusa e coletiva, essencial à sadia qualidade de vida, nos 
exatos termos do caput	do	art.	225	da	CF.	Trata-se	de	direito	fundamental	
intimamente	ligado	ao	princípio	da	dignidade	da	pessoa	humana.	Aliás,	a	
doutrina	já	cogita	de	um	“mínimo	existencial	ecológico”	(1990	apud	TOR-
RES,	2005,	p.	25), como condição para a realização da dignidade da pessoa 
humana.	Nesse	sentido	é	a	lição	de	Celso	Fiorillo,	e	Renata	Ferreira	(2010,	
p.	32),	em	termos:

Referidos direitos são estabelecidos no âmbito constitucional como 
verdadeiro	‘piso	vital	mínimo’	a	ser	necessariamente	assegurado	por	
nosso Estado Democrático de Direito, ou seja, a definição jurídica de 
‘bem	ambiental’	está	adstrita	não	só	à	tutela	da	vida	da	pessoa	humana,	
mas	principalmente	à	tutela	da	vida	da	pessoa	humana	com	dignidade.

A preocupação com a tutela do direito ao meio ambiente equilibrado 
aparece	em	inúmeros	dispositivos	de	nossa	Carta	Magna	(art.	5°,	LXXIII;	
art.21,	XIX;	art.	23,	III,	VI,	VII,	XI;	art.	24,	VI,	VII,	VIII;	art.	30,	IX;	art.	129,	
III;	art.	170,	VI;	art.	177,	§	4°,	II,	b;	art.	182,	§	2°;	art.	186,	II;	art.	225,	entre	
outros).

Para a tutela do meio ambiente, o ordenamento jurídico dispõe de 
diferentes mecanismos, entre os quais destaco a disciplina dos crimes am-
bientais e infrações administrativas, o regime de poder de polícia e a res-
ponsabilidade	civil	ambiental.	Essas	são	as	principais	vertentes	de	tutela	
do meio ambiente, ressaltando que, exceto quanto ao regime de poder de 
polícia,	tais	mecanismos	têm	índole	eminentemente	repressiva.

Os danos ao meio ambiente são, em regra, de difícil reparação, ou até 
mesmo	irreparáveis.	Aliás,	quando	possível	a	recuperação,	além	de	difícil,	

1		Juíza	Federal	Substituta.
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essa	é	complexa	e	onerosa.	Daí	a	consagração,	no	Direito	Ambiental,	dos	
princípios	da	prevenção	e	precaução.

Para dar ênfase à prevenção de danos ambientais, é cada vez maior 
a utilização de mecanismos outros, diversos dos mencionados, capazes de 
educar	a	sociedade	e	estimular	comportamentos	ambientalmente	adequados.	
Nesse particular, surge a utilização da tributação ambiental, como instru-
mento	de	tutela	preventiva	do	meio	ambiente	ecologicamente	equilibrado.

2 Tributação ambiental

Como	preleciona	Regina	Helena	Costa	(2005,	p.	313),	a	preocupação	
com a implementação de uma política de tributação ambiental, vocacionada 
à tutela preventiva do meio ambiente, foi debatida na Conferência da Organi-
zação	das	Nações	Unidas	realizada	no	Rio	de	Janeiro	(“Eco-92”),	cujos	traba-
lhos estabeleceram balizas para um eficiente tributo ambiental: a) eficiência 
ambiental, compreendida na instituição de tributo ambiental ou atribuição 
de feição ambiental a tributos existentes, com vistas à efetividade da tutela 
do	meio	ambiente;	b)	eficiência	econômica,	alcançada	com	o	baixo	impacto	
econômico	da	medida	tributária	adotada;	c)	administração	barata	e	simples,	
ou seja, a tributação ambiental não deverá onerar desproporcionalmente 
a	administração	tributária;	e	d)	ausência	de	efeitos	nocivos	ao	comércio	
e	à	competitividade	internacionais.	A	ilustre	doutrinadora	destaca	que	os	
tributos ambientais (ecotaxes) são uma realidade em países como Estados 
Unidos	da	América,	França,	Alemanha	e	outros.

A utilização de uma tributação ambiental no Brasil é ainda muito 
tímida	e	carece	de	estudos	mais	aprofundados.	A	literatura	acerca	do	tema	
é escassa e levanta uma série de questionamentos acerca da sua legitimida-
de, apresentando-se controvertida a eficácia quanto à efetiva tutela a que 
se	destina.

3 Questionamentos acerca das espécies tributárias adequadas ao 
fim ambiental

Acerca	de	referidos	questionamentos,	Heleno	Taveira	Tôrres	(2005,	
p.	313),	alerta	para	o	perigo	de	que	a	utilização	de	tributos	com	fins	ambien-
tais seja desprovida de real eficácia para a tutela do meio ambiente ecologi-
camente	equilibrado,	resultando	em	simples	aumento	da	carga	tributária.	
Assim, sintetiza, verbis:

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   191 20/9/2012   16:32:14



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

192

Faz-se necessário, pois, resguardar a sociedade de investidas legisla-
tivas do poder de tributar, a pretexto de medidas preservacionistas, 
para criar tributo que, ao fim e ao cabo, mais não permitam do que 
ampliar a carga tributária geral, desprovido de qualquer vínculo com a 
atividade estatal de proteção ao meio ambiente (TORRES,	2005,	p.	101).

Não é por outra razão que referido autor sustenta que a legitimidade 
de um tributo ambiental exige “nexo causal” entre a materialidade tributável, 
identificada nos elementos da regra matriz de incidência, e a potencialidade 
de	afetação	ambiental.	Aliás,	nesse	particular,	não	se	qualifica	como	tributo	
ambiental aquele que se destine apenas à formação de um fundo de proteção, 
mesmo porque, a formação de referido fundo não se compraz com a ideia 
de	prevenção	do	dano,	propalada	em	sede	de	Direito	Tributário	Ambiental.

Os instrumentos tributários, antes de servirem à repressão e recom-
posição do dano ambiental, devem servir, aliados aos demais mecanismos 
postos no ordenamento jurídico, à concretização dos princípios da precaução 
e	prevenção.	Ademais,	a	preocupação	com	a	materialidade	tributável	voca-
cionada à efetiva proteção ambiental, sobretudo na vertente preventiva, traz 
à baila o primeiro questionamento, no sentido de examinar quais espécies 
tributárias	podem	ser	afetadas	à	finalidade	ambiental.

Para	Regina	Helena	Costa	(2005,	p.	313),	todas	as	espécies	tributárias	
são passíveis de afetação ambiental, uma vez que tributo ambiental é um 
conceito	amplo.	Nesse	sentido,	seria	ambiental	o	emprego	de	instrumentos	
tributários que possam gerar recursos públicos necessários à prestação 
de serviços públicos na respectiva área ou exercício de poder de polícia 
(finalidade arrecadatória), bem como para orientar o comportamento dos 
contribuintes	à	proteção	ambiental	(finalidade	extrafiscal).

Não suscitam maiores questionamentos a utilização, em tese, das 
taxas	para	fins	ambientais,	seja	de	serviço	público,	seja	de	poder	de	polícia.	
Nesse	sentido	posicionam-se	Heleno	Taveira	Tôrres	(2005,	p.	136),	Roberto	
Ferraz	(2005,	p.	348),	e	Ricardo	Lobo	Torres.	Esse	último	nos	ensina:

A verdade é que a proteção ecológica tem na cobrança das taxas um de 
seus melhores instrumentos, complementada pela política financeira 
apoiada também em preços públicos, nas contribuições econômicas e 
na extrafiscalidade dos impostos (TORRES,	2005,	p.	37).

A doutrina também admite a utilização de contribuições de melhoria 
com	fins	ambientais.	Roberto	Ferraz	(2005,	p.	349),	afirma	que	contribuições	
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de melhoria poderiam ter excelente aplicação no campo das “ações ambien-
talmente orientadas”, sobretudo por propiciar justiça fiscal e efetivação de 
políticas	públicas	ambientais.	Toma-se	como	exemplo	a	criação	de	parques	
de preservação que, não apenas aumentam a qualidade de vida das comuni-
dades circundantes, como propiciam considerável valorização imobiliária, 
sobretudo	nos	meios	urbanos.	Nesse	mesmo	sentido	é	o	entendimento	de	
Regina	Helena	Costa	(2005,	p.	328),	quando	se	refere	à	“contribuição	de	
melhoria	verde”.

Empréstimos compulsórios também podem ter feição ambiental, 
quando forem instituídos para socorrer a calamidades públicas, bem como 
para a realização de investimentos públicos de caráter urgente e de relevante 
interesse	nacional	(art.	148	da	CF/1988).	As	polêmicas	surgem	quando	da	
indagação	acerca	da	possibilidade	de	serem	criados	“impostos	ambientais”.

A doutrina majoritária posiciona-se favoravelmente à utilização de 
contribuições de intervenção no domínio econômico para fins ambientais 
—	CIDE	ambiental.	Essa	espécie	de	tributo	é,	por	natureza,	vocacionada	à	
extrafiscalidade com a qual se pretende implementar mudança comporta-
mental em sede de meio ambiente, com o consequente estímulo à prevenção 
de	danos	ambientais.

Roberto	Ferraz	(2005,	p.	340),	refere-se	a	“tributos	ambientalmente	
orientados”, como sendo capazes de influenciar decisões econômicas, não 
apenas para estimular a opção ecologicamente adequada, como também 
com	vistas	a	propiciar	internalização	dos	custos	ambientais.	Para	esse	autor,	
entre as espécies tributárias adequadas aos fins ambientais encontram-se 
as taxas, contribuições de melhoria, contribuições de intervenção no domí-
nio	econômico	e	empréstimos	compulsórios.	Estão	excluídos	desse	rol	os	
impostos.	Aliás,	além	de	rechaçar	a	possibilidade	de	utilização	de	impostos	
ambientalmente orientados, esse autor destaca a especial aptidão das con-
tribuições de intervenção no domínio econômico para fins de prevenção 
ambiental, em termos:

Uma cobrança de impostos diferenciada em função da maior ou menor 
adequação da atividade econômica do contribuinte aos parâmetros 
de preservação ambiental seria inconstitucional por ferir princípios 
da	igualdade	e	da	capacidade	contributiva	(FERRAZ,	2005,	p.	347).

Além disso, a contribuição de intervenção no domínio econômico – 
CIDE, tem por característica própria a exigibilidade somente em de-
terminado âmbito econômico, sem ofensa aos princípios da igualdade 
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e da capacidade contributiva, o que a torna particularmente adequada 
à	tributação	ambientalmente	orientada	(FERRAZ,	2005,	p.	350).

Heleno	Taveira	Tôrres	(2005,	p.	101),	também	não	vislumbra	a	pos-
sibilidade de instituição de um imposto ambiental, porquanto a Constitui-
ção Federal não descreve, dentre as materialidades passíveis da incidência 
dessa	espécie,	atividades	do	homem	em	relação	ao	meio	ambiente.	A	única	
ressalva é feita em relação ao exercício de competência tributária residual 
pela	União	(art.	154	da	CF/1988).

Ainda que fosse possível a eleição de atividades do homem em rela-
ção ao meio ambiente como hipótese de incidência de imposto, sobretudo 
no exercício de competência residual, referido autor adverte-nos da grave 
injustiça gerada ao se criar imposto que, por sua generalidade, transfere a 
responsabilidade pelos custos da proteção ambiental para a coletividade, 
sem que se volte, efetivamente, aos causadores do dano e degradação am-
biental.	Aliás,	o	dano	ambiental	propriamente	dito	não	poderia	ser	eleito	
como hipótese de incidência, porquanto tributo não pode se constituir em 
sanção	de	ato	ilícito	(art.	3º	do	CTN).

As ponderações de Heleno Taveira Tôrres, acerca da inadequação de 
impostos aos fins ambientais, podem assim ser sintetizadas: a) a	CF/1988	
esgotou as materialidades passíveis de constituir-se em hipótese de inci-
dência de impostos, não estando nelas incluída uma materialidade ligada ao 
meio	ambiente;	b)	impostos	são	regidos,	por	excelência,	pelo	princípio	da	
capacidade contributiva, ou seja, incidem sobre a manifestação de riqueza, 
entrando em franco conflito com o princípio do poluidor pagador, que inde-
pende	da	capacidade	econômica	do	“poluído-contribuinte”;	c)	um	tributo,	
para ser considerado ambiental, deveria apresentar “nexo causal entre a 
materialidade tributável e demais elementos da regra-matriz tributária e a 
potencialidade de afetação ambiental”, o que dificulta a utilização da espécie 
impostos, uma vez que esse não é um tributo finalístico e tampouco comporta 
afetação	de	sua	receita	a	tal	fim	(art.	167,	da	CF,	princípio	da	não	vinculação	
da	receita	dos	impostos).	Aliás,	acrescenta	o	conceituado	doutrinador,	em	
termos:

não serão tributos ambientais aqueles que simplesmente tenham sido 
criados para que a sua arrecadação permita a formação de fundos 
específicos em favor da preservação e controle do meio ambiente ou 
similar.	A	finalidade	(ambiente)	de	vir	presente	e	reconhecível	na	es-
trutura da norma tributária, a partir do motivo constitucional, como 
as	hipóteses	do	art.	225,	da	CF	(TORRES,	2005,	p.	96-149).
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Por fim, referido doutrinador conclui sua explanação asseverando 
que, paralelamente às taxas ambientais (seja a taxa de serviço público ou de 
poder de polícia), a contribuição de intervenção no domínio econômico é a 
espécie tributária que, por excelência, pode ser afetada à finalidade ambien-
tal.	Isso	por	tratar-se	de	tributo	dependente	de	finalidade	específica,	enten-
dida	como	motivo	constitucional	para	o	exercício	da	competência	tributária.	
Logo, seria possível vislumbrar nexo causal entre materialidade tributável 
e	o	desiderato	de	proteção	ao	meio	ambiente.	Ademais,	há	autorização	na	
CF/1988	para	a	instituição	de	CIDE	ambiental,	pela	leitura	conjunta	dos	art.	
149,	caput;	art.	170,	VI;	e	art.	177,	§	4°.

De fato, a criação de um imposto tipicamente ambiental, ainda que 
por exercício de competência tributária residual, mostra-se improvável, 
especialmente pela dificuldade em se identificar nexo causal entre a mate-
rialidade tributável e proteção ambiental, uma vez os impostos são tributo 
não	vinculado	a	um	fim	específico.	Essa	dificuldade	torna-se	ainda	mais	
acentuada quando contrastados os princípios da capacidade contributiva e 
o	princípio	do	poluidor	pagador.

Ricardo	Lobo	Torres	(TORRES,	2005,	p.	29,	39), sustenta que tribu-
tos ambientais são orientados, dentre outros, pelo princípio do poluidor 
pagador.	Quando	da	abordagem	do	referido	princípio,	o	célebre	tributarista	
tece considerações acerca da impossibilidade de criação de um imposto 
ambiental, uma vez que impostos são regidos essencialmente pelo princípio 
da capacidade contributiva, asseverando, em termos:

O princípio que governa a tributação ambiental é o do poluidor-pa-
gador.	Paga	pelo	risco	ambiental	aquele	que	exerce	atividade	poten-
cialmente	poluidora.
“O princípio do poluidor-pagador sinaliza no sentido de que os poten-
ciais poluidores devem arcar com a responsabilidade pelo pagamento 
das despesas estatais relacionadas com a precaução e a prevenção 
dos	riscos	ambientais.	É	princípio	de	justiça	porque	busca	evitar	que	
repercuta sobre a sociedade a obrigação de suportar os custos de sus-
tentação	do	meio	ambiente	sadio.
O	princípio	da	capacidade	contributiva,	típico	dos	impostos	(art.	145,	
§	1°,	CF),	tem	escassa	importância	na	tributação	ambiental,	que	não	
se exerce entre nós pela instituição daquele tipo de tributo, em vista 
inclusive da ausência de discriminação constitucional de competência 
quanto	aos	impostos	ecológicos.	Demais	disso,	entraria	em	conflito	com	
o princípio do poluidor pagador, que independe da situação econômica 
do contribuinte	(TORRES,	2005,	p.	29,	39).
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Como se verifica acima, doutrinadores de escol descartam a possi-
bilidade	de	criação	de	um	imposto	ambiental.	Não	obstante,	remanesce	o	
questionamento acerca da possibilidade de utilização dos impostos já exis-
tentes	em	nosso	ordenamento	jurídico	para	fins	ambientais.

Ainda que muitos desacreditem as teorias finalistas que classificam 
tributos em fiscais e extrafiscais, não se pode negar a utilidade da referida 
distinção, ao menos para destacar a preponderante finalidade de determi-
nado	tributo.	Em	outras	palavras,	todo	tributo	atinge,	concomitantemen-
te,	finalidades	fiscais	e	extrafiscais.	Isso	porque,	além	de	representar	fonte	
indubitável de receita estatal, os tributos estimulam, ou desestimulam, do 
ponto de vista econômico, o comportamento dos indivíduos, justamente 
por	interferirem	no	bolso	do	contribuinte.	O	que	permite	a	distinção	entre	
tributos	fiscais	ou	extrafiscais	é	a	preponderância	de	uma	destas	finalidades.

Regina	Helena	Costa	(2005,	p.	321-322),	destaca	que	“a	extrafisca-
lidade, assim, pode ser implementada mediante a instituição e a graduação 
de tributos, a concessão de isenções e outros incentivos fiscais, como a pos-
sibilidade de dedução de despesas efetuadas pelos contribuintes referentes 
a	recursos	empregados	na	preservação	do	meio	ambiente”.

Imprimir feição extrafiscal ambiental a impostos já existentes em 
nosso ordenamento jurídico apresenta enorme vantagem de cunho preven-
tivo.	Isso	porque,	ao	aparelhar	determinado	imposto	com	instrumentos	de	
desoneração para posturas ambientalmente adequadas e aumentar a carga 
tributária para comportamentos potencialmente lesivos a esse bem jurídico, 
viabiliza-se	educação	ambiental.

A	Lei	6.938/1981	(Lei	de	Política	Nacional	do	Meio	Ambiente)	já	pre-
vê a necessidade de conjugar, com interdisciplinaridade, os diversos ramos 
do Direito, com vistas a otimizar a repressão e, principalmente, a prevenção 
de danos ao meio ambiente, dentre os quais destacamos a implementação de 
instrumentos tributários e econômico-financeiros, como se extrai da leitura 
dos	artigos	2°;	9°,	V	e	VI;	e	14,	II	e	III;	todos	da	referida	lei.

Heleno	Taveira	Tôrres	(2005,	p.	103),	adverte	que	as	materialidades	
existentes não servem à utilização pura e simples de finalidade extrafiscal de 
cunho protetivo-ambiental, porque tributos não podem ser utilizados como 
simples	sanção	a	ato	ilícito	(art.	3°	do	CTN).

Nesse particular, não obstante a respeitosa posição do ilustre tributa-
rista, não se trata se utilizar os impostos existentes com finalidade extrafiscal 
sancionadora de ilícito, e sim aumentar a carga tributária de atividades lícitas, 
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que	potencialmente	ocasionam	danos,	poluição	e	degradação	ambiental.	O	
raciocínio é similar àquele empregado para justificar a tributação da renda 
de	um	traficante	de	drogas.	Nessas	situações,	a	despeito	do	cometimento	de	
crime, foi auferida renda que justifica o pagamento de imposto sobre a ren-
da.	A	hipótese	de	incidência	do	imposto	de	renda	alcança	a	disponibilidade	
econômica ou jurídica da renda e proventos de qualquer natureza, tenham 
ou	não	origem	lícita.

O mesmo ocorre em relação a atividades econômicas que, a despeito 
de	sua	licitude,	provocam	significativa	degradação	ambiental.	Tome-se	como	
exemplo a instalação e exploração de uma fábrica de produtos farmacêuti-
cos	ou	uma	indústria	siderúrgica.	Essas	atividades	econômicas	são	lícitas,	
adequadas ao princípio da livre iniciativa, ensejando renda, circulação de 
mercadorias, lucros e outras realidades fáticas passíveis da incidência de 
tributos.	Tais	realidades	fáticas	não	são	ilícitas,	ainda	que	a	respectiva	ati-
vidade possa gerar “consequências” danosas ao meio ambiente (como, por 
exemplo, a emissão de poluentes em um rio), situação essa que justificaria o 
aumento dos impostos porventura devidos, seja para estimular a adoção de 
tecnologias que amenizem os impactos e efeitos nocivos ao meio ambiente, 
seja para internalizar os custos da degradação do meio ambiente frente à 
sociedade.

4 Princípio do poluidor-pagador

Por fim, um dos maiores questionamentos acerca da adequação dos 
impostos aos fins ambientais, reside em saber se o princípio do poluidor-
-pagador rege os impostos de extrafiscalidade ambiental e, em sendo positiva 
a resposta, em que medida seria compatível com o princípio da capacidade 
contributiva.

Como	ensina	Ricardo	Lobo	Torres	(2005,	p.	27),	com	a	precisão	que	
lhe é peculiar, o princípio do poluidor-pagador está “ligado à ideia de in-
ternalização de eventuais prejuízos ambientais, sem a qual seria repassada 
para terceiros a responsabilidade pela carga tributária necessária a garan-
tir	os	riscos	ambientais.	O	poluidor,	que	se	apropria	do	lucro	obtido	em	
suas atividades poluentes, não pode externalizar negativamente a poluição 
que	produz”.	Esse	princípio,	em	sede	de	tributação	ambiental,	permite	a	
internalização dos custos ambientais, compensando pelas externalidades 
negativas, presentes em atividades econômicas potencialmente danosas ao 
meio	ambiente.
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O Estado deve implementar políticas tributárias que permitam in-
ternalização dos custos ambientais, ou seja, aquele que causa danos ao meio 
ambiente deve suportar, economicamente, os custos da recuperação am-
biental e as perdas sofridas pela coletividade, evitando-se a transferência 
dos	riscos	ambientais	à	sociedade.	Na	mesma	medida,	deverá	estimular	
externalidades	positivas,	permitindo	internalização	dos	ganhos.	Basta	to-
marmos como exemplo empresas que explorem mesma atividade econômica 
e	potencialmente	danosa	ao	meio	ambiente.	Se	uma	delas	adota	tecnologia	
que ameniza impactos ambientais nocivos (geralmente onerosa), é justo 
que possa obter lucros maiores que a empresa cuja atividade não é desem-
penhada	com	preocupação	à	preservação	e	redução	de	danos	ambientais.

É	preciso	esclarecer	que	o	referido	princípio	não	implica	em	mone-
tarização	do	direito	ambiental.	Lúcidas	são	as	palavras	de	Regina	Helena	
Costa	(2005,	p.	314),	nesse	sentido,	em	termos:

Importante frisar, contudo, que a compreensão universal de tal princí-
pio	é	no	sentido	de	que	este	não	conduza	à	afirmação	de	um	‘direito	à	
poluição’	traduzido	no	pensamento	segundo	o	qual	‘quem	paga,	pode	
poluir’, mesmo porque o meio ambiente é um conjunto de valores 
economicamente	inestimáveis.

Vários são os tributaristas que admitem a aplicação do princípio do 
poluidor-pagador aos tributos ambientais, dentre os quais já foram citados 
Regina	Helena	Costa	e	Ricardo	Lobo	Torres.

Heleno Taveira Tôrres, contudo, afirma que o princípio do poluidor-
-pagador, apesar da grande importância no direito comparado, tem aplicação 
reduzida no Direito Tributário brasileiro, uma vez que, entre as materialida-
des passíveis da incidência de impostos, previstas na Constituição Federal, 
não se encontram atividades do homem em relação ao meio ambiente, jus-
tamente por não apresentarem tais atividades manifestação de capacidade 
contributiva.	Para	esse	tributarista,	a	única	possibilidade	de	aplicação	do	
referido princípio aos tributos ambientais seria quanto às contribuições de 
intervenção	no	domínio	econômico.	Nesse	particular,	insta	transcrever	seu	
entendimento, em termos:

Apesar do grande entusiasmo com a causa ambiental, não podemos 
deixar de sublimar nosso absoluto descrédito nas possibilidades do 
‘princípio	do	poluidor	pagador’,	salvo	na	espécie	das	chamadas	‘con-
tribuições de intervenção no domínio econômico’, dês que dentro de 
limites	bem	marcados	(TORRES,	2005,	p.	105).
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Igualmente citado, foi o entendimento de Ricardo Lobo Torres, no 
sentido de que o princípio em tela não autoriza a instituição de um imposto 
ambiental, a despeito de sua aplicação aos impostos já existentes, com vistas 
a	uma	feição	extrafiscal	dos	mesmos,	em	prol	da	proteção	ambiental.

A discussão em torno da aplicabilidade do princípio do poluidor aos 
impostos tem sua fundamental razão de existir no contraste desse princípio 
com	o	princípio	da	capacidade	contributiva.	Isso	porque,	o	primeiro	princípio	
volta-se contra aquele que provoca degradação ambiental, independente-
mente de sua condição econômica, ao passo que o segundo tem preocupa-
ção primeira com a capacidade econômica do contribuinte, que pressupõe 
manifestação	de	riqueza.

Faça-se registro de que a hermenêutica constitucional preconiza o 
convívio harmônico entre os princípios consagrados na Constituição, reco-
nhecendo-lhes densidade normativa o bastante para que possam ser aplica-
dos	e	observados.	E	nesse	particular,	a	tributação	ambiental	está	a	desafiar	
os	operadores	do	direito	na	compatibilização	dos	mencionados	princípios.

O tema é complexo e exige um estudo cauteloso, inclusive com vistas 
a estabelecer os limites de flexibilização de um ou outro princípio, razão 
pela qual, para encerrar as breves reflexões acerca da tributação ambiental, 
mister	transcrever	entendimento	de	Regina	Helena	Costa	(2005,	p.	322),	
pela aplicabilidade do princípio do poluidor-pagador aos impostos, verbis:

Em nossa opinião, convivem a atuação extrafiscal e a observância do 
postulado da capacidade contributiva, informador dos impostos e 
insculpido	no	art.	145,	§	1°,	da	Constituição.	Isto	porque,	em	razão	da	
extrafiscalidade, autorizada está a prescindibilidade da graduação dos 
impostos consoante a capacidade econômica do contribuinte, para que 
se atinjam finalidades outras, que não a mera obtenção de recursos, 
homenageadas pela ordem constitucional, como, por exemplo, a fun-
ção social da propriedade, a proteção ao meio ambiente, o incentivo 
à	cultura,	etc.

Concordando com a referida tributarista, impõe-se reconhecer “der-
rogações parciais” ao princípio da capacidade contributiva em sede de tri-
butação	extrafiscal	de	finalidade	ambiental.	Aliás,	a	aplicação	do	princípio	
do poluidor-pagador, mitigando o princípio da capacidade contributiva em 
sede de impostos extrafiscais, deverá ater-se a limites constantes da própria 
Constituição Federal, entre os quais estão o princípio da dignidade da pessoa 
humana, princípio do “mínimo vital”, princípio da proibição ao confisco, di-
reito	fundamental	à	propriedade,	princípio	da	livre	iniciativa;	dentre	outros.
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A Segurança Jurídica em Matéria Tributária

Marcelo Carvalho Cavalcante de Oliveira1

A segurança jurídica é um tema que frequenta o debate dos operado-
res	do	Direito	em	várias	searas.	Representa	um	valor	que	integra	o	ordena-
mento jurídico e está contemplada, ou implicitamente, em todo repositório 
normativo	concebido	pelo	Parlamento.	No	sistema	constitucional	tributário	
é manifesta a preocupação do legislador constituinte em destacar o princípio 
da estrita legalidade, primado-mor que se insere na preservação do ideário 
da	segurança	jurídica.	

No plano dos direitos fundamentais há regras expressas que con-
sagram	a	segurança	jurídica.	O	texto	constitucional	a	ela	presta	obséquio	
em	vários	dispositivos.	Nesse	sentido,	oportuna	a	preleção	de	Humberto	
Theodoro	Jr	(2010,	p.	7):

Com efeito, a CB consagra o princípio da segurança jurídica em mais 
de	uma	oportunidade.	Já	no	preâmbulo	se	anuncia	que	o	Estado	De-
mocrático de Direito, de que se constitui a República Federativa do 
Brasil, está destinado a garantir, entre outros direitos fundamentais, a 
segurança.	Esta,	ao	lado	de	outros	direitos	da	mesma	estirpe,	se	insere	
no	rol	dos	‘valores	supremos	de	uma	sociedade	fraterna	pluralista	e	
sem	preconceito,	fundada	na	harmonia	social’.	Também	no	caput	do	art.	
5º,	a	declaração	dos	direitos e garantias fundamentais tem início com 
a proclamação de que todos são iguais perante a lei, garantindo-se a 
todos os residentes no país a inviolabilidade do direito à segurança e à 
propriedade.	Esse	compromisso	do	Estado	de	Direito	com	o	princípio	da	
segurança,	aliás,	não	é	uma	peculiaridade	da	República	Brasileira.	Todo	
o	constitucionalismo	ocidental	de	raízes	européias	o	adota	e	exalta.

Em Portugal, por exemplo, embora a Constituição não consagre de 
maneira direta e textual o princípio da segurança jurídica, no enunciado dos 
fundamentos do Estado de Direito Democrático (art.	2º.),	doutrina	e	juris-
prudência	estão	acordes	em	que	dito	princípio	‘decorre	necessariamente	da	
ideia	de	Estado	de	Direito	e,	assim,	o	têm	por	consagrado	pela	Constituição.

1		Juiz	Federal.
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Da mesma forma, na Itália, a doutrina valoriza o princípio da se-
gurança jurídica, fazendo-o corresponder à ideia de certeza de direito.	E	a	
Corte	Constitucional	italiana	já	proclamou	que	a	‘segurança	jurídica	é	de	
fundamental importância para o funcionamento do Estado Democrático, e 
que	deve	ser	definida	como	um	‘princípio	supremo’,	ao	afirmar	que	‘a	con-
fiança do cidadão na segurança jurídica constitui um elemento fundamental 
e	indispensável	do	Estado	de	Direito’.

Também na Alemanha, o constitucionalismo atual coloca o princípio 
da segurança jurídica no mesmo nível que a justiça, como elemento essencial, 
da	noção	de	Estado	de	Direito.	O	mesmo	se	passa	na	França,	onde	se	reconhe-
ce a posição da segurança jurídica, em paridade com os princípios clássicos 
que tutelam os direitos fundamentais dentro das exigências materiais do 
atual	Estado	de	Direito.	De	resto,	esse	posicionamento	afina-se	com	todo	o	
nível	do	direito	comunitário	europeu.	Com	efeito,	“o	princípio	de	segurança	
jurídica foi erigido pela Corte de Justiça das comunidades europeias ao grau 
de exigência fundamental” (destaques no original).

Na nossa Constituição, o preceito que melhor representa a preocu-
pação	com	a	segurança	jurídica	é	o	art.	5º,	XXXVI,	segundo	o	qual,	“a	lei	não	
prejudicará	o	direito	adquirido,	o	ato	jurídico	perfeito	e	a	coisa	julgada”.	Este	
mantra,	com	matiz	tributária,	é	explicitado	no	art.	150,	III,	‘a’,	ao	dispor	que	
“é vedado à União, Estados, Distrito Federal e Municípios cobrar tributos 
em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei 
que	os	houver	instituído	ou	aumentado”.	Em	verdade,	a	segurança	jurídica	
está entrelaçada com vários princípios tributários, como o da legalidade, 
anterioridade,	irretroatividade,	capacidade	contributiva,	etc.	O	magistério	
de	Leandro	Paulsen	(2006,	p.	166)	é	nesta	trilha:

O princípio da segurança jurídica atua como sobreprincípio em matéria 
tributária, implicando uma visão axiológica convergente da legalida-
de, da irretroatividade e da anterioridade, garantias que asseguram 
a certeza do direito de modo mais intenso que nas demais searas de 
regulamentação	das	relações	com	a	Administração.

Em que pese a crítica, não raro bastante construtiva, acerca do ape-
go à lei e à jurisprudência, impende reconhecer que o vetor normativo e 
jurisprudencial	ainda	são	os	melhores	condutores	da	segurança	jurídica.	
Entretanto, tanto a legislação como os precedentes dos Tribunais passam 
por constantes mutações e o cenário atual, em que as demandas de massa 
crescem geometricamente, há uma busca frenética por previsibilidade e 
coerência	nas	decisões	do	Judiciário.	
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Por outro lado, cumpre destacar que todo ordenamento jurídico ad-
ministra cotidianamente uma tensão entre a estabilidade e a mudança, até 
porque toda sociedade é permeada por inovações e a dinâmica e complexi-
dade do mundo moderno exige também certa elasticidade, desde que não 
se	desnature	a	essência	dos	institutos	jurídicos.	É	nesta	balança	de	valores,	
princípios	e	regras	que	sobreleva	o	papel	do	intérprete	do	Direito.

Instrumentos como a súmula vinculante, incidentes de uniformização 
de demandas repetitivas, dentre outros, professam valores como a celeri-
dade e a segurança jurídica, embora alguns ainda defendam que também se 
propõem	a	engessar	a	criatividade	do	juiz	e	sua	livre	convicção.	

Registram-se alguns exemplos de insegurança jurídica que a leitura 
social não compreende e que traz desconforto para o Judiciário: a) indefi-
nição	pela	jurisprudência	das	competências	jurisdicionais;	b)	divergências	
interpretativas dos Tribunais Superiores, que têm a missão de uniformizar 
o	entendimento	sobre	determinado	tema;	c)	o	desrespeito	aos	precedentes	
provoca	insegurança	jurídica;	d)	a	insegurança	jurídica	provoca	também	
mais lentidão nos processos, o que prejudica em regra a parte mais carente, 
que não tem a mesma resistência da parte mais abastada para suportar a 
demora	processual;	e)	a	insegurança	jurídica	também	provoca	descrédito	
no	Judiciário,	em	face	da	multiplicidade	de	decisões	antagônicas.

Esta coerência e estabilidade na orientação jurisprudencial, que 
promove a igualdade, palmilham não só na seara tributária,  mas também 
em todo o sistema jurídico, até porque todo Estado Democrático de Direito 
pugna pela certeza e previsibilidade na aplicação do Direito, respeitando-se 
sempre	a	pluralidade	interpretativa	necessária	do	processo	dialético.	Para	
a construção de uma sociedade melhor há que se conviver com as opiniões 
contrárias, mas também “a vida social tem necessariamente de ser discipli-
nada de uma maneira uniforme por uma força que se ache colocada acima 
dos indivíduos” (Gustav Radbruch). 

A segurança jurídica se manifesta também na definitividade das de-
cisões,	isto	é,	no	respeito	à	coisa	julgada	material.	Após	encerradas	as	pos-
sibilidades de revisão da decisão judicial, o cidadão tem para si a certeza de 
uma	solução	definitiva	do	conflito.	É	certo,	porém,	que	a	coisa	julgada	pode	
ensejar situações incompreensíveis no sistema jurídico, mormente quando 
descamba	para	desigualar	casos	regidos	pela	mesma	hipótese	normativa.	
Em tais circunstâncias, a doutrina abalizada de Luis Roberto Barroso tem 
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nos orientado que diante da contraposição entre o princípio da segurança 
jurídica e outros socialmente relevantes o equacionamento dependerá da 
ponderação	de	valores.	Nestes	hard cases o juiz deve se socorrer da técnica 
de	ponderação	dos	valores	sob	as	luzes	do	princípio	da	razoabilidade.	Para	
Humberto Ávila, deve-se atribuir determinado peso a cada princípio para, 
ao final, aferir na balança quais elementos ponderáveis devem prevalecer 
em	detrimentos	de	outros.

No âmbito tributário, cogita-se também que a segurança jurídica 
está diretamente relacionada com a confiança nas suas relações com o fisco, 
olvidando-se por vezes que este também pugna pela estabilidade nas rela-
ções com aquele, até porque o pagamento das exações tributárias constitui 
imperativo	da	sobrevivência	estatal.		Destarte,	é	certo	que	tanto	o	sujeito	
ativo quanto o passivo da relação jurídico-tributária preferem trabalhar 
com	categorias	jurídicas	estáveis	e	previsíveis.	A	proteção	da	confiança,	
portanto, é um fundamento do princípio da segurança jurídica, na medida 
em que assegura a manutenção de certas balizas que orientaram tanto os 
órgãos	estatais,	como	também	o	contribuinte.

De qualquer sorte, é possível asseverar, com otimismo, que viven-
ciamos um período de construção de paradigmas mais estáveis no âmbito 
tributário,	até	pela	necessidade	de	dar	celeridade	à	prestação	jurisdicional.	
Porém, é recomendável que a sedimentação ocorra após exaustivos e pro-
fundos debates, em que as teses e antíteses formatarão um extrato jurispru-
dencial	enriquecido.
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A incidência do imposto de renda sobre  
o abono de permanência

Marcelo Rebello Pinheiro1

1 Introdução

O presente artigo tem como escopo a análise da natureza jurídica do 
abono	de	permanência,	instituído	pela	Emenda	Constitucional	41/2003,	bem	
como	o	exame	da	incidência	do	imposto	de	renda	sobre	tal	parcela.

2 Natureza jurídica do abono de permanência

A	Emenda	Constitucional	41/2003	instituiu	o	abono	de	permenência,	
segundo o qual os servidores que já adquiriram o direito de se aposentar 
voluntariamente e optem por permancer no cargo têm direito de receber 
o	valor	equivalente	à	contribuição	previdenciária.	Assim	dispõe	o	referido	
dispositivo constitucional:

Art.	40.	Aos	servidores	titulares	de	cargos	efetivos	da	União,	dos	Esta-
dos, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e 
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos ser-
vidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem	o	equilíbrio	financeiro	e	atuarial	e	o	disposto	neste	artigo.
(...)
§	19.	O	servidor	de	que	trata	este	artigo	que	tenha	completado	as	
exigências	para	aposentadoria	voluntária	estabelecidas	no	§	1º,	III,	
a, e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de 
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária 
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas 
no	§	1º,	II. (grifei)

1		Juiz	Federal	Substituto.
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A	Lei	10.887/2004,	no	art.	7º,	regulamentou	o	dispositivo	constitu-
cional acima transcrito:

O servidor ocupante de cargo efetivo que tenha completado as exigên-
cias para aposentadoria voluntária estabelecidas na alínea a do inciso 
III	do	§	1o	do	art.	40	da	Constituição	Federal,	no	§	5o	do	art.	2o	ou	no	
§	1o	do	art.	3o	da	Emenda	Constitucional	41,	de	19	de	dezembro	de	
2003,	e	que	opte	por	permanecer	em	atividade	fará	jus	a	abono	de	
permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária 
até completar as exigências para aposentadoria compulsória contidas 
no	inciso	II	do	§	1o	do	art.	40	da	Constituição	Federal.

Da análise desse instituto, verifica-se que o constituinte derivado 
objetivou	a	concessão	de	dupla	vantagem.	A	primeira,	em	benefício	da	Admi-
nistração, que não sofrerá antecipadamente a oneração pela aposentadoria 
de	servidor	experiente.	A	segunda,	em	benefício	do	servidor,	que	consiste	
no pagamento de um valor — equivalente ao de sua contribuição previden-
ciária — a título de compensação, em razão do não exercício de um direito 
já	adquirido.

Desse modo, tem-se que esse instituto não gera acréscimo patrimo-
nial ou riqueza nova que configure renda, uma vez que apenas recompõe o 
patrimônio do servidor que preferiu continuar no exercício do cargo em vez 
de	exercitar	seu	direito	à	aposentadoria.

É	mister,	neste	momento,	analisar	o	significado	e	o	alcance	do	vocá-
bulo renda.	Dispõe	o	art.	43	do	CTN,	in verbis:

Art.	43.	O	imposto,	de	competência	da	União,	sobre	a	renda	e	proventos	
de qualquer natureza, tem como fato gerador a aquisição de disponi-
bilidade econômica ou jurídica:
I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da 
combinação	de	ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acrésci-
mos	patrimoniais	não	compreendidos	no	inciso	anterior.	

Todavia não é qualquer entrada de dinheiro no patrimônio da pessoa 
que se caracteriza como renda, mas somente a riqueza nova que incremente e 
aumente o patrimônio preexistente que se subsume à hipótese de incidência 
do	imposto	sobre	a	renda	e	proventos	de	qualquer	natureza.	

Aliás,	outro	não	é	o	entendimento	do	autor	Kiyoshi	Harada	(2009,	p.		
322),	que,	em	sua	obra	Direito Financeiro e Tributário, ao discorrer sobre 
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o tema “Imposto de Renda”, consigna a imprescindibilidade de riquezas 
novas	e	acréscimo	patrimonial	como	requisito	para	a	incidência	do	tributo.	
Senão vejamos: 

Pela própria conceituação constitucional e legal do imposto, o elemento 
objetivo de seu fato gerador só poderia ser a renda ou proventos no 
sentido de riquezas novas, de acréscimos patrimoniais, que decorrem 
de algo preexistente: a fonte produtora2.	

Indenização, por seu turno, vem a ser a “retribuição, reparação, com-
pensação (GUIMARÃES,	2004,	p.	353)”.	3 

Nas palavras do eminente autor Hely Lopes Meirelles (2004,	p.	472)4, 
indenizações:

são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos 
em	razão	da	função.	Seus	valores	podem	ser	fixados	em	lei	ou	em	de-
creto,	se	aquela	permitir.	Tendo	natureza	jurídica	indenizatória,	não	se	
incorporam à remuneração, não repercutem no cálculo dos benefícios 
previdenciários	e	não	estão	sujeitas	ao	imposto	de	renda.

Dessa forma, sobressai estreme de dúvidas o fato de que as verbas 
oriundas	das	indenizações	não	são	renda.	Isso	porque	nas	indenizações	não	
há	riqueza	nova	acrescida	a	um	patrimônio	preexistente.	Pelo	contrário,	as	
indenizações caracterizam por ser recomposição de um dano ou compen-
sação	por	um	patrimônio	lesado.

Verificado, portanto, o conceito de renda e de indenização, segue-se 
à análise do instituto “abono de permanência” — benefício percebido pelos 
servidores	públicos	por	força	do	disposto	no	art.	40,	§	19,	acrescido	pela	EC	
41/2003.	

Conforme já verificado acima, o servidor que tiver tempo de serviço 
para se aposentar voluntariamente e optar por permanecer na atividade fará 
jus a um abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição 
previdenciária.	É	claro	o	intuito	do	legislador	constitucional	em	estabelecer	
uma compensação para o servidor que permanecer em atividade, de modo 

2		HARADA,	Kiyoshi.	Direito	Financeiro	e	Tributário,	18.	ed.	São	Paulo:	Editora	Atlas,	2009,	p.	322.	
3		 GUIMARÃES,	Deocleciano	Torrieri.	Dicionário Técnico Jurídico.	 6.	 ed.	 São	Paulo:	Editora	Rideel,	
2004.	p.	353.

4  MEIRELLES,	Hely	 Lopes.	Direito Administrativo Brasileiro.	 29.	 ed.	 São	Paulo:	 Editora	Malheiros,	
2004.	p.	472

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   208 20/9/2012   16:32:17



II Jornada de Direito Tributário

209

que tal valor não pode ser considerado como acréscimo de renda, mas sim 
como	indenização	pelo	retardo	do	exercício	do	direito	à	aposentadoria.

Sobre o tema em discussão, Gustavo Terra Elias (2009) defende que 
o abono de permanência tem natureza jurídica de verba indenizatória:

Constitui-se, por outro lado, em verba indenizatória, que não se funda, 
como é corrente, em ressarcimento de despesas pelo exercício do cargo 
ou	função.	A	sua	natureza	indenizatória	tem	origem	diversa,	revelada	
em seu propósito de compensar o não exercício de um direito, qual 
seja,	a	aposentadoria.
A razão de ser o abono permanência verba indenizatória é, mutatis 
mutandis, a mesma pela qual doutrina e jurisprudência, em outras 
situações, atribuem ao titular de um direito compensação pecuniária 
pelo	seu	não	exercício.	Nesse	sentido,	é	assente	o	entendimento	de	
que o trabalhador que, por necessidade do serviço, deixe de gozar 
parte de suas férias tem direito a ser indenizado pelos dias a mais que 
trabalhou.	Da	mesma	forma,	o	servidor	público	que	adquiriu	o	direito	
ao gozo de férias-prêmio e não venha efetivamente usufruí-las, por ter 
rompido o vínculo com a administração em razão de aposentadoria ou 
exoneração,	deve	ser	indenizado	pelas	férias	não	gozadas.
Outrossim, se o servidor deixa de exercer o direito de aposentar-se 
para continuar em atividade, traz economia ao Estado e deve, por isso, 
em contrapartida, ser indenizado por meio do abono permanência5.

Assim, não se constituindo em renda, o pagamento do referido abono 
de permanência escapa da tributação do imposto de renda, visto que sua 
natureza	é	eminentemente	indenizatória.

Além	disso,	é	preciso	ressaltar	que	o	art.	40,	§	19,	da	Constituição	
Federal assegura ao servidor o recebimento do valor equivalente à contribui-
ção	previdenciária,	ou	seja,	não	faz	menção	a	desconto	algum.	Desse	modo,	
o eventual desconto de imposto de renda sobre o abono de permanência vai 
de	encontro	à	norma	constitucional.

5  ELIAS,	Gustavo	Terra.	Regime	Jurídico	do	Abono	de	Permanência.	In:	Revista do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais	–	Ano	XXVII,	vol.	72,	n.	03,	jul/set	2009,	disponível	em	<http://200.195.70.14/
Revista/Content/	Upload/Materia/493.pdf>.	Acesso	em:	14	de	outubro	de	2011.	

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   209 20/9/2012   16:32:17



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

210

3 Análise da jurisprudência sobre o tema

Quando o tema chegou aos Tribunais Regionais Federais, a posição 
majoritária foi no sentido de que o abono de permanência seria considerado 
como	verba	indenizatória	e,	por	consequência,	isenta	de	imposto	de	renda.		

Vejamos abaixo algumas decisões dos Tribunais Regionais Federais 
no sentido acima mencionado:

TRIBUTÁRIO	E	PROCESSUAL	CIVIL.	ANTECIPAÇÃO	DE	TUTELA	PARA	
EXIMIR	SERVIDOR	PÚBLICO	NA	ATIVA	DO	IRRF	SOBRE	O	“ABONO	DE	
PERMANÊNCIA”	(§19	DO	ART.	40	DA	CF/1988	[EC	41/2003]	E	ART.	7º	
DA	LEI	10.887/2004).	PRESENÇA	DOS	PRESSUPOSTOS	DO	ART.	273	
DO	CPC.	SEGUIMENTO	NEGADO.	AGRAVO	INTERNO	NÃO	PROVIDO.
(…)
2	–	Consoante	a	legislação	de	regência	do	“abono	de	permanência”	(§19	
do	art.	40	da	CF/1988	[EC	41/2003]	e	art.	7º	da	Lei	10.887/2004)	que	
estipula	que	“o	servidor	(...)	que	tenha	completado	as	exigências	para	
aposentadoria	voluntária	(...)	e	que	opte	por	permanecer	em	ativida-
de fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua 
contribuição previdenciária”, vê-se o caráter não remuneratório da 
parcela,	que	não	se	enquadra	no	art.	43	do	CTN,	desinfluente	que	o	Ato	
Declaratório	Interpretativo	SRF	24/2004	em	outro	sentido	estipule.	
3	–	A	questão	se	enquadra	mutatis mutatis na mesma ratio essendi das 
SÚMULAS	125	e	136	do	STJ:	doutrina	e	jurisprudência	convergem	no	
sentido de que a compensação pecuniária pela perda (ou não uso) de 
um direito (temporário que seja) tem caráter indenizatório, tanto mais 
na hipótese, quando nem de longe passou pela intenção do legislador 
constituinte “aumentar” a base de cálculo do IR, mas diminuir (redu-
zir) o dispêndio da Administração Pública (incentivando o servidor a 
permanecer em atividade, obstaculizando o gasto, cumulativo, entre 
provento	da	inatividade	e	remuneração	do	novo	servidor).
(...)
(TRF	1ª	Região.	AGTAG	2007.01.00.016786-4/MG,	rel.	Juiz	Federal	
Rafael	Paulo	Soares	Pinto	(conv),	Sétima	Turma,	DJ	de	24/08/2007,	
p.183).
TRIBUTÁRIO.	IMPOSTO	DE	RENDA.	ABONO	DE	PERMANÊNCIA.	ART.	
40,	§	19,	DA	CF/1988.	NATUREZA	DE	VERBA	ESPECIAL.	NÃO	INCI-
DÊNCIA.	1.	O	abono	de	permanência	é	devido	ao	servidor	que,	tendo	
completado as exigências para a aposentadoria voluntária, na forma 
do	§	1º,	III,	do	art.	40,	da	CF/1988,	opte	por	permanecer	em	atividade	
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até que complete as exigências para a aposentadoria compulsória, 
prevista	no	§	1º,	II,	do	mesmo	dispositivo	constitucional.	2.	Em	virtude	
da	equivalência	estabelecida	no	art.	40,	§	19,	da	CF/1988,	uma	vez	que	
a legislação pátria estabelece que a contribuição previdenciária não se 
sujeita à incidência do imposto de renda, para que o valor do abono de 
permanência seja a ela equivalente deve corresponder a uma verba 
não	submetida	à	tributação	pelo	referido	imposto.	3.	Apelação	e	re-
messa	necessárias	improvidas	(TRF	2ª	Região.	AC	2006.51010237823,	
Quarta	Turma,	rel.	Desembargador	Federal	LUIZ	ANTÔNIO	SOARES,	
DJF2R	04/11/2010).
AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	MANDADO	DE	SEGURANÇA.	ABONO	DE	
PERMANÊNCIA.	CONSTITUIÇÃO	FEDERAL,	ART.	40,	§	19.	INEXISTÊN-
CIA	DE	HIPÓTESE	DE	INCIDÊNCIA	DO	IMPOSTO	DE	RENDA.	VERBA	DE	
NATUREZA	INDENIZATÓRIA.	I	–	Entendo	que	há	plausibilidade	na	ale-
gação da natureza indenizatória do abono de permanência, na medida 
em que visa compensar a manutenção, na atividade, do funcionário que 
poderia	aposentar-se	voluntariamente	e	decide	continuar	em	atividade.	
Trata-se, pois, de uma compensação pelo não gozo da aposentadoria, 
não	devendo,	portanto,	sofrer	a	tributação	do	imposto	de	renda.	II	–	
Precedentes	do	Egrégio	Superior	Tribunal	de	Justiça.	III	–	Agravo	de	
instrumento	improvido	(TRF	3ª	Região,	AI	200803000427363,	Sexta	
Turma,	rel.	Juíza	REGINA	COSTA.	DJF3	14/07/2009).	
TRIBUTÁRIO.	IMPOSTO	DE	RENDA.	ABONO	DE	PERMANÊNCIA.	NATU-
REZA	INDENIZATÓRIA.	HONORÁRIOS	ADVOCATÍCIOS.	1.	O	abono	de	
permanência	previsto	no	art.	40,	§	19,	da	Constituição,	pago	ao	servidor	
que já satisfez as condições exigidas para a aposentadoria, mas que 
opta por continuar em atividade, detém natureza indenizatória, sendo, 
por	isto,	indevida	a	sua	tributação	pelo	imposto	de	renda.
(…)
(TRF	4ª	Região,	APELREEX	2008.70000250765.	Segunda	Turma,	rel.	
Desembargadora	Federal	VÂNIA	HACK,	DE	10/03/2010).
TRIBUTÁRIO.	ABONO	DE	PERMANÊNCIA.	ART.	40,	§	19	DA	CF/1988.	
EC	41/2003.	INEXISTÊNCIA	DE	HIPÓTESE	DE	INCIDÊNCIA	DO	IMPOS-
TO	DE	RENDA.	VERBA	DE	NATUREZA	INDENIZATÓRIA.	PRESUNÇÃO	
DA	NECESSIDADE	DE	CONTINUIDADE	DA	PRESTAÇÃO	DO	SERVIÇO	
PÚBLICO	EM	FACE	DO	PRINCÍPIO	DA	EFICIÊNCIA	DA	ADMINISTRA-
ÇÃO	PÚBLICA.	DEVOLUÇÃO	DOS	VALORES	INDEVIDAMENTE	RECO-
LHIDOS	QUE	DEVEM	SER	APURADOS	NA	LIQUIDAÇÃO	DA	SENTENÇA.
1.	Cuida	a	hipótese	de	apelação	interposta	pela	União	contra	a	sentença	
que julgou procedente a ação, para determinar a não incidência do 
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imposto de renda sobre o abono de permanência, bem como condenou 
a	União	à	repetição	dos	valores	arrecadados	indevidamente.
2.	A	questão	cinge-se	na	incidência	ou	não	do	imposto	de	renda	sobre	
o	abono	de	permanência	recebido	pelos	agentes	públicos.	Para	tanto,	
necessário se impõe analisar se o chamado “abono de permanência” 
possui	natureza	salarial	ou	natureza	indenizatória.
3.	Segundo	a	norma	do	art.	43	do	CTN,	renda	tem	sentido	restrito	(pro-
duto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) e provento 
tem sentido residual (outros acréscimos patrimoniais, não decorrentes 
do	capital	nem	do	trabalho).
4.	A	indenização	visa	ressarcir	direito	não	fruído	em	sua	integralida-
de, seja para reparar garantia jurídica desrespeitada, seja em face de 
outros	fundamentos	normativamente	tidos	como	relevantes.
5.	Diante	da	análise	dos	conceitos	de	renda	e	proventos	de	qualquer	
natureza e de indenização, à luz do ordenamento jurídico brasileiro 
e	da	EC	41/2003	que	instituiu	o	“abono	de	permanência”,	bem	como,	
da interpretação exegética da voluntas legis, conclui-se que a natureza 
jurídica do abono de permanência é eminentemente indenizatória, 
na medida em que representa uma compensação em favor do agente 
público que permanece prestando serviços, indiscutivelmente, no in-
teresse	da	Administração.
6.	Pode-se	ainda	aplicar	ao	caso	presente	o	mesmo	entendimento	perti-
nente a natureza indenizatória das férias e licença-prêmio não gozadas 
por interesse da Administração, no sentido de que em relação a estas 
não deve incidir imposto de renda, entendimento este já sumulado 
pelo	STJ,	através	das	Súmulas	125	e	136.
7.	Portanto,	o	agente	público	que	preencher	os	requisitos	para	se	apo-
sentar, mas que permanecer prestando seus serviços à Administração 
Pública, tem direito a receber os valores retroativos à data em que 
cumpriu todos os requisitos da regra de aposentadoria, a partir da 
entrada	em	vigor	da	Emenda	Constitucional	41/2003.
8.	No	caso	presente,	os	autores	requerem	a	restituição	dos	valores	
recolhidos	indevidamente	a	partir	de	2004,	quando	já	vigente	a	EC	
41/2003,	sendo-lhes	devidos	tais	valores	a	serem	apurados	em	liqui-
dação	de	sentença.
9.	Apelação	e	Remessa	Oficial	improvidas.

(TRF	5ª	Região,	AC	2005.83.00.008352-3,	Segunda	Turma,	rel.	De-
sembargador	Federal	PETRUCIO	FERREIRA,	Julgamento	17/07/2007,	
Documento	139878).

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   212 20/9/2012   16:32:17



II Jornada de Direito Tributário

213

Por outro lado, quando o tema foi discutido no âmbito do Superior 
Tribunal	de	Justiça,	houve	divergência	entre	a	1ª	e	2ª	Turmas,	sendo	que	
a	1ª	entendia	que	o	abono	de	permanência	era	verba	indenizatória	(RESP	
1021817),	ao	passo	que	a	2ª	se	posicionou	no	sentido	de	que	tal	verba	tinha	
natureza	remuneratória	(RESP	1178479).

Diante de tal divergência, a Primeira Seção do STJ, posteriormente, 
pacificou o entendimento de que incide imposto de renda sobre o abono 
de	permanência	a	que	se	refere	o	art.	40,	§	19,	da	Constituição	Federal,	no	
julgamento	do	REsp	1.192.556/PE,	submetido	ao	rito	dos	repetitivos	do	art.	
543-C	do	CPC:

TRIBUTÁRIO.	RECURSO	ESPECIAL.	ABONO	DE	PERMANÊNCIA.	INCI-
DÊNCIA	DE	IMPOSTO	DE	RENDA.
1.	Sujeitam-se	incidência	do	imposto	de	renda	os	rendimentos	recebi-
dos	a	título	de	abono	de	permanência	a	que	se	referem	o	§	19	do	art.	40	
da	Constituição	Federal,	o	§	5º	do	art.	2º	e	o	§	1º	do	art.	3º	da	Emenda	
Constitucional	41/2003,	e	o	art.	7º	da	Lei	10.887/2004.	Não	há	lei	que	
autorize	considerar	o	abono	de	permanência	como	rendimento	isento.
2.	Recurso	especial	provido.	

Após a pacificação do tema no âmbito do Superior Tribunal de Jus-
tiça, os Tribunais Regionais Federais, em sua maioria, modificaram seus 
entendimentos e passaram a entender que o abono de permanência tem 
natureza jurídica de verba remuneratória e, por isso está sujeito à incidência 
de	imposto	de	renda.

 4 Conclusão 

Embora	a	1ª	Seção	do	Superior	Tribunal	de	Justiça	tenha	pacificado	
a questão em favor da incidência do imposto de renda sobre o abono de per-
manência,	verifico	que	o	tema	envolve	matéria	constitucional,	pois	o	art.	40,	
§	19,	da	Constituição	Federal,	assegura	ao	servidor	o	recebimento	do	valor	
equivalente à contribuição previdenciária, ou seja, não faz menção a nenhum 
desconto.	Sendo	assim,	o	desconto	de	imposto	de	renda	sobre	o	abono	de	
permanência	vai	de	encontro	à	norma	constitucional.	Logo,	considerando	
que a discussão é de índole constitucional, é imperioso que tal assunto seja 
debatido	no	âmbito	do	Supremo	Tribunal	Federal.	

Ademais,	o	legislador	constitucional,	no	art.	40,	§	19,	estabeleceu	
uma compensação para o servidor que permanecer em atividade, de modo 
que tal valor não pode ser considerado como acréscimo de renda, mas sim 
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como	indenização	pelo	retardo	do	exercício	do	direito	à	aposentadoria.	Com	
isso, sendo verba indenizatória, não há de se falar em incidência do imposto 
de	renda.
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Processo administrativo e redirecionamento da execução 
fiscal contra o sócio-gerente, com base no art. 135, III, do 

Código Tributário Nacional

Marcio Sá Araújo1

1 Sujeito passivo da obrigação tributária

A responsabilidade tributária é tema complexo, cercado de desafios 
a	ser	enfrentados	pela	doutrina	e	aplicadores	da	lei.	Entre	a	infinidade	de	
abordagens e controvérsias que tal temática suscita, é imperioso fazer um 
corte	metodológico,	como	requisito	para	efetivação	de	um	estudo	satisfatório.	
Tendo em vista tal necessidade, o enfoque incidirá sobre a necessidade, ou 
não, de formalidades específicas para que a execução fiscal alcance o sócio-
-gerente,	por	força	de	aplicação	do	art.	135,	III,	do	Código	Tributário	Nacional.

O	tema	é	polêmico.	Em	face	disso,	por	honestidade	científica,	urge	
esclarecer,	desde	logo,	qual	é	o	posicionamento	do	autor	do	texto.	Visa	o	
presente estudo a defender a exigência de prévia apuração administrativa 
para que ocorra, em execução fiscal, redirecionamento para o sócio-gerente, 
no	caso	de	incidência	do	art.	135,	III,	do	Código	Tributário	Nacional.	

Trata-se	de	tarefa	desafiadora.	
A tese defendida encontra, atualmente, resistência na jurisprudência 

dominante.	Há	vários	precedentes	de	Tribunais	Regionais	Federais	susten-
tando a desnecessidade de participação prévia do responsável em processo 
administrativo fiscal2.	Para	exemplificação,	convém	fazer	citação	de	prece-
dente	do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região:

1  Juiz Federal.
2		 Nesse	 sentido:	 1)	 AGA/PA	 200901000628910,	 rel.	 Juíza	 Federal	 (convocada)	 Gilda	 Sigmarin-
ga	 Seixas.	 Disponível	 em:	 <http://arquivo.trf1.jus.br/default.php?p1=2009010006289101)>.	
Acesso	 em:	 12	 jun.	 2012;	 2)	 AG/SP	 200603000170392,	 rel.	 Desembargador	 Federal	 Lazarano	
Neto.	 Disponível	 em:	 <http://www.trf3.jus.br/trf3r/index.php?id=26&op=Consulta&Proces
so=200603000170392>.	Acesso	em:	12	jun.	2012.
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PROCESSUAL	CIVIL.	AGRAVO	REGIMENTAL.	EXCEÇÃO	DE	PRÉ-EXE-
CUTIVIDADE..	SÓCIO	DA	EMPRESA.	LEGITIMIDADE	PASSIVA.	RES-
PONSABILIDADE	SOLIDÁRIA.	ALEGAÇÃO	DE	PRESCRIÇÃO.	MATÉRIA	
NÃO	SUSCITADA	NA	PETIÇÃO	INICIAL	DO	AGRAVO	DE	INSTRUMEN-
TO.	INOVAÇÃO	RECURSAL.	IMPOSSIBILIDADE	DE	APRECIAÇÃO	EM	
SEDE	DE	AGRAVO	REGIMENTAL.	RECURSO	IMPROVIDO.	

1.	Na	hipótese	de	dívidas	das	pessoas	jurídicas	geradas	no	giro	co-
mercial regular, a citação dos seus gestores, gerentes, administra-
dores	(eventualmente	até	os	demais	sócios	[inciso	VII])	tem	justa	
causa e comando normativo obrigatório outro (ex vi do parágrafo 
único	do	art.	121	do	CTN	[conceito	de	sujeito	passivo	da	obrigação,	
ora	“contribuinte”,	ora	“responsável”]):	o	art.	134	do	CTN	(que	tra-
ta	da	“Responsabilidade	de	Terceiro”).	A	tributação,	pois,	dos	atos	
societários usuais e legítimos induz a responsabilidade tributária 
objetiva	do	art.	134,	III,	do	CTN	(necessitando-se	provar	apenas	que	
a	sociedade	não	tem	patrimônio	hábil	para	assunção	da	obrigação).	
AGTAG	2009.01.00.023600-2/RR,	rel.	Desembargador	Federal	Lucia-
no Tolentino Amaral, Sétima Turma, e-DJF1,	p.555,	de	28/08/2009.	
2.	Não	é	necessário	que	o	sócio-gerente	faça	parte	do	processo	ad-
ministrativo-fiscal, nem que seu nome conste da CDA para que, em 
processo de execução fiscal movido contra a empresa, possa ser citado 
como	responsável	tributário;	os	sócios	respondem	pelos	débitos	da	
sociedade independentemente de figurarem na Certidão de Dívida 
Ativa	como	co-devedores.	TRF1,	AG	1999.01.00.078889-0,	rel.	Juiz	
CÂNDIDO	RIBEIRO,	T3,	ac.	in.,	DJ	II	16/02/2001,	p.	59.	
3.	In casu,	as	dívidas	cobradas	referem-se	aos	anos	de	1995/1996/1997	
e, nos termos do informado pelo próprio agravante, o mesmo deixou 
a	direção	da	sociedade	em	28/04/2000.	Portanto,	não	há	que	se	falar	
em ilegitimidade passiva, vez que, na época de constituição do cré-
dito (termo inicial), o agravante participava da gestão da executada 
principal.	
4.	No	que	se	refere	à	alegação	de	prescrição,	o	recurso	não	merece	
ser conhecido, uma vez que tal questão não foi veiculada na petição 
inicial do agravo de instrumento, mas apenas neste agravo regimen-
tal,	tratando-se,	portanto,	de	inovação,	vedada	pelo	art.	517	do	CPC.	
5.	Decisão	mantida.	
6.	Agravo	regimental	não	provido.

AGA	200901000628910,	JUÍZA	FEDERAL	GILDA	SIGMARINGA	SEIXAS	
(CONV.),	TRF1,	SÉTIMA	TURMA,	15/07/2011)
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Acresça-se	que	a	temática	é	cercada	de	dissensões	doutrinárias.	Os	
tributaristas não chegaram sequer a acordo acerca da natureza jurídica da 
responsabilidade	tributária.	Interpretando	o	art.	134	do	CTN,	Renato	Lopes	
Becho (2011,	p.	127), por exemplo, aponta diversas propostas teóricas sobre 
a natureza jurídica da responsabilidade de terceiros: substituição, garantia, 
representação,	sanção,	impossibilidade	econômica	e	sanção	jurídica.

Para as dificuldades que a tese defendida enfrenta — resistência na 
jurisprudência e cizânias doutrinárias —, convém que sejam estabelecidas 
algumas premissas teóricas, como meio de obtenção de uma conclusão ju-
ridicamente	sustentável.	Nesse	afã,	o	primeiro	passo	consiste	no	desenvol-
vimento	de	algumas	noções	sobre	sujeição	passiva	tributária.	Tal	trabalho,	
nada obstante o aturado esforço que exige, é vereda segura na busca de 
bons	frutos.

O	Direito	Tributário	tem	característica	obrigacional.	Um	dos	princi-
pais	aspectos	da	obrigação	tributária	é	o	seu	sujeito	passivo.

Sujeito passivo da obrigação tributária principal é aquele que tem 
o	dever	de	pagar	o	crédito	tributário.	O	aspecto	pessoal	deve	constar,	de	
forma	autônoma,	na	hipótese	de	incidência	tributária.	Reza	o	art.	97,	III,	do	
CTN	que	somente	a	lei	pode	estabelecer	tal	personagem.	

Sua	definição	deve	atender	a	certos	critérios.	Exigência	fundamental	
consiste	na	configuração	de	relação	com	o	fato	gerador.	Conforme	a	natu-
reza do vínculo com o fato gerador, o sujeito será considerado contribuinte 
(sujeito	passivo	direto)	ou	responsável	(sujeito	passivo	indireto).	

O legislador, no exercício da competência tributária, deve estar atento 
ao	disposto	no	comando	do	art.	121	do	CTN.	A	norma	aponta	a	existência	de	
duas	espécies	de	devedores,	submetidas	a	regras	próprias.

Os conceitos de contribuinte e responsável estão plasmados no dis-
positivo	referido	acima.	Uma	das	diferenças	entre	contribuinte	e	respon-
sável	repousa	no	tipo	de	vínculo	que	o	devedor	possui	com	o	fato	gerador.	
O contribuinte tem relação pessoal e direta com a situação que constitua 
o	respectivo	fato	gerador.	De	outra	banda,	o	sujeito	passivo	é	considerado	
responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação 
decorra	de	disposição	expressa	de	lei.	Klaus	Tipke	e	Joachim	Lang	(2008,	
p.	379-380) ensinam que o Direito Tributário não reconhece obrigações 
naturais;	o	contribuinte	possui	responsabilidade	própria,	o	responsável,	
responsabilidade	alheia.
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O	desenho	normativo	se	completa	por	meio	do	art.	128	do	CTN,	postu-
lado	que	alcança	o	legislador	e	o	aplicador	da	lei.	Dispõe	a	mencionada	regra	
que a lei pode atribuir, de modo expresso, a responsabilidade pelo crédito 
tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obri-
gação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este 
em	caráter	supletivo	do	cumprimento	total	ou	parcial	da	referida	obrigação.

Percebe-se que o conceito de responsável tributário é obtido por 
exclusão.	Tal	forma	de	definição	não	é	a	mais	adequada	para	fins	científicos.	
Seja	como	for,	é	a	que	decorre	da	interpretação	das	normas	citadas	acima.	No	
dizer de Luciano Amaro (2003,	p.	295-296): “se alguém é devedor da obri-
gação	principal	e	não	é	definível	como	contribuinte,	ele	será	responsável”.	

Identificados os conceitos acima, é importante vincar, contrariando a 
doutrina majoritária, que a relação jurídica do contribuinte não se confunde 
com	a	relação	jurídica	que	enlaça	o	responsável	tributário.	No	caso,	não	há	
apenas uma mudança de sujeição passiva, mas sim duas relações jurídicas 
autônomas,	nada	obstante	interligadas	entre	si.		Tal	tese	é	defendida,	entre	
nós, por Leandro Paulsen (2009,	p.	7-20), em artigo doutrinário substancioso 
sobre	a	matéria,	estudo	que	inspirou	a	feitura	do	presente	texto.	

Tal tese — acerca da natureza da relação jurídica que amarra o sujeito 
passivo	indireto	—	será	desenvolvida	em	tópico	autônomo.	

2 Responsabilidade tributária do sócio-gerente como relação jurídica 
autônoma

Ocorre a responsabilidade tributária quando a lei exige que terceiro 
–	aquele	que	não	é	contribuinte	–	efetue	o	pagamento	de	crédito	tributário.	
Mercê de tal instituto, o responsável paga o crédito tributário, ficando no 
lugar	do	sujeito	passivo	direto.	Nesse	sentido,	são	as	lições	de	Geraldo	Ataliba	
(1997,	p.81)	e	Cléber	Giardino:

Há “responsabilidade tributária” sempre que, pela lei, ocorrido o fato 
imponível, não é posto no polo passivo da obrigação consequente (na 
qualidade de obrigado tributário, portanto) o promovente ou ideali-
zador do fato que suscitou a incidência (o contribuinte stricto sensu 
–	art,	121,	parágrafo	único,	I,	do	CTN,	o	sujeito	passivo	“natural”	ou	
“direto”, como usualmente designado), se não um terceiro, expressa-
mente	referido	na	lei.	

A doutrina majoritária sustenta que, nesse caso, ocorre uma modifi-
cação	do	polo	passivo	da	obrigação	tributária.	
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Com todo o respeito a tal linha de entendimento, configura-se mais 
adequado apontar que a responsabilidade tributária implica numa criação de 
relação	jurídica	autônoma	—	não	apenas	uma	mera	modificação	de	devedor.	
A	relação	jurídica	do	responsável	possui	pressupostos	específicos.

É	preciso	frisar	que	a	responsabilidade	tributária	é	caracterizada	
por sua excepcionalidade, visto que, no dizer autorizado de Geraldo Ataliba 
(1997,	p.	81,	84) e Cléber Giardino, na própria designação constitucional do 
tributo,	já	vem	implicitamente	dito	quem	será	o	seu	sujeito	passivo.	Impe-
rioso fazer citação de passagem dos mestres: 

Na	verdade,	a	substituição	é,	entre	nós,	figura	de	difícil	delineamento.	
É	um	instituto	excepcional	que	exige	da	parte	do	legislador	ordiná-
rio extremos cuidados, para não incidir em inconstitucionalidades, 
pela violação de princípios ou desobediência a preceitos expressos 
ou implícitos, constantes do texto constitucional que se põem, como 
desdobramentos ou corolários das características do sistema consti-
tucional	tributário.
(...)
Por isso, a “ deslocação” do sujeito passivo é absolutamente excep-
cional no sistema tributário, exigindo rigoroso e extremo cuidado do 
legislador exatamente para que não se vulnerem, sejam os desígnios 
constitucionais referidos, sejam os diversos preceitos que harmoni-
camente — compondo o sistema constitucional tributário — têm em 
vista assegurar a eficácia daqueles mesmos princípios (entre eles, o 
da	capacidade	contributiva	e	o	da	igualdade).	

Com base na lição de Leandro Paulsen (2009,	p.	7-20), a autonomia 
da relação jurídica tributária do responsável justifica-se pelo fato de que 
esta possui pressuposto próprio, distinto daquele que enseja a obrigação 
do	contribuinte.	Tal	requisito	consiste	no	descumprimento	de	um	dever	de	
colaboração para com o Fisco com implicação no pagamento dele pelo con-
tribuinte	ou	na	verificação,	pelo	Fisco,	de	eventual	inadimplemento.		Ensina,	
ainda, o referido jurista:

A obrigação de responder pelo débito tributário não surge, para o ter-
ceiro, de modo automático, como efeito diretamente decorrente do fato 
gerador	do	tributo.	A	obrigação	de	contribuir	é	daquele	indicado	na	lei	
como	realizador	do	fato	gerador	do	tributo:	o	contribuinte.	Ocorrido	
o fato gerador, pois, surge para o contribuinte a obrigação de pagar o 
tributo.	O	terceiro	só	responderá	se	a	lei	expressamente	assim	dispu-
ser,	estabelecendo	qual	o	pressuposto	de	fato	da	responsabilidade.	Ou	
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seja, haverá, sempre e necessariamente, outra hipótese de incidência 
própria da responsabilidade, outro pressuposto de fato específico e 
inconfundível	com	o	fato	gerador	do	tributo.	

Insista-se: a relação jurídica do responsável tem pressuposto peculiar 
—	distinto	do	fato	gerador	do	tributo.	Segue-se	que	tal	relação	é	autônoma,	
em	face	da	relação	jurídica	do	contribuinte.

3 Da necessidade de processo administrativo para que ocorra o 
redirecionamento da execução fiscal contra o sócio

Como a relação jurídica que alcança o responsável tem fato jurídico 
próprio, a sua apuração deve ser feita de forma adequada, em respeito ao 
cânone	do	devido	processo	legal.	

Naturalmente, em face da executoriedade dos atos administrativos, 
não é mister que o Fisco proponha ação judicial para configuração da res-
ponsabilidade	do	terceiro.	

Contudo, a exigência do já citado devido processo legal requer a apu-
ração administrativa, com as garantias constitucionais pertinentes, para que 
ocorra	o	redirecionamento	contra	o	sócio.

O mencionado redirecionamento requer a existência de um processo 
administrativo,	com	possibilidade	de	defesa.	

Leandro Paulsen (2009,	p.	12-19), acertadamente, sustenta que, em 
tal procedimento, sejam observadas duas exigências: a) a notificação do 
responsável	para	pagar	voluntariamente;	b)	CDA	que	aponte	o	nome	do	
responsável, o fundamento legal específico da responsabilidade e o número 
do	processo	administrativo	em	que	tenha	sido	declarada	a	responsabilidade.	

A tese ora defendida encontra, é preciso reconhecer, forte resistência 
doutrinária.	Renato	Lopes	Becho	(2011,	p.	125-126), v. g., entende que se 
cuida de temática que deve ser discutida no bojo da execução fiscal, sendo 
desnecessária	apuração	prévia	em	processo	administrativo.	

Nada obstante, a corrente exposta no presente texto se desenvolve e 
já	conta	com	o	beneplácito	de	precedente	do	Tribunal	Regional	da	4ª	Região,	
cuja ementa merece reprodução:

AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	EXECUÇÃO	FISCAL.	REDIRECIONAMEN-
TO.	SÓCIOS.	INADIMPLEMENTO.	DISSOLUÇÃO	IRREGULAR	DA	EMPRE-
SA.	ART.	135,.	III,	DO	CTN.	LC	123/2006.	ART.	13	DA	LEI	8.620/1993.
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1.	Não	é	possível	o	redirecionamento	do	feito	ao	responsável	pela	em-
presa devedora de tributo, a menos que o inadimplemento resulte de 
atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, aos estatutos 
ou	ao	contrato	social,	evidenciados	a	contento	por	prova	robusta.	
2.	Já	a	dissolução	irregular	da	empresa	—	quando	devidamente	com-
provada — tem o condão de ensejar o redirecionamento do feito contra 
os	sócios.	
3.	Apenas	o	inadimplemento	e	a	insuficiência	de	bens	da	executada	
não autorizam o redirecionamento da execução fiscal, sobretudo se 
não demonstrada a ocorrência de irregularidades bastantes para des-
considerar	a	personalidade	da	pessoa	jurídica.	
4.	A	Lei	Complementar	123/2006	demonstra	a	adaptação	legislativa	
à nova realidade sócio-econômica da maioria das empresas, que se 
dissolvem de fato sem o devido registro nos órgãos competentes, por 
absoluta falta de recursos financeiros, tendo em vista a atual conjun-
tura	econômica	do	país,	em	especial	a	enorme	carga	tributária.	Nesse	
contexto, a dissolução de fato já não pode ser considerada irregular, 
mostrando-se imprescindível, para a configuração da sua ilicitude, pré-
vio procedimento administrativo ou judicial para apuração da conduta 
irregular do sócio, com a necessária análise do elemento subjetivo, 
seguindo-se,	assim,	a	exegese	do	artigo	135,	caput,	do	CTN.	
5.	O	artigo	13	da	Lei	8.620	/1993	teve	sua	constitucionalidade	afasta-
da	pelo	Plenário	desta	Corte,	em	28	de	junho	de	2000,	por	ocasião	do	
julgamento da argüição de inconstitucionalidade no agravo de instru-
mento	nº	1999.04.01.096481-9/SC.	
6.	Agravo	de	instrumento	desprovido.	AG	200704000159081,	CLÁUDIA	
CRISTINA CRISTOFANI, TRF4.	Primeira	Turma,	18/12/2007)

A exigência de processo administrativo, no caso, afigura-se como 
medida	obsequiosa	ao	estatuto	jurídico	do	sujeito	passivo	tributário.

4 Conclusão

A participação do responsável no processo administrativo fiscal 
fundamenta-se no ideário do Estado de Direito, notadamente no princípio 
do	devido	processo	legal.

Cuida-se de medida que busca equilibrar as necessidades do Estado 
em obter recursos financeiros com o respeito à esfera jurídica do sujeito 
passivo	tributário,	que	não	realiza	o	fato	gerador.	

O processo administrativo representa, no caso em foco, instrumento 
de	garantia	do	cidadão.	
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Imunidade Recíproca

Marcos Silva Rosa1

1 Introdução 

A imunidade tributária, lato sensu, é instituto que se encontra em 
nossa Constituição Federal, na parte em que toca ao Sistema Tributário Na-
cional.	No	art.	150,	VI,	dispõe	expressamente	que,	sem	prejuízo	de	outras	
garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos estados, ao 
Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre: (a) patrimônio, 
renda	ou	serviços,	uns	dos	outros;	(b)	templos	de	qualquer	culto;	(c)	patri-
mônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, 
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e 
de	assistência	social,	sem	fim	lucrativos,	atendidos	os	registros	da	lei;	(d)	
livros,	jornais,	periódicos	e	papel	destinado	à	sua	impressão.	De	outro	lado,	
no	inciso	V	do	mesmo	art.	150,	encontra-se	a	imunidade	de	tráfego	interes-
tadual	e	intermunicipal.	Acerca	da	matéria,	já	ensinava	o	insígne	professor	
José Afonso da Silva (2003,	p.700):

Imunidades.	As	imunidades	fiscais,	instituídas	por	razões	de	privilé-
gios, ou de considerações de interesse geral (neutralidade religiosa, 
econômicas, sociais ou políticas), excluir a atuação do poder de tri-
butar.	Nas	hipóteses	imunes	de	tributação,	incorre	fato	gerador	de	
obrigação	tributária.
Nisso diferem imunidades de isenções, pois relativamente a estas, 
dá-se o fato gerador da obrigação tributária, mas o contribuinte fica 
apenas	isento	do	pagamento	do	tributo.

Assim, as imunidades tributárias são legítimas limitações constitu-
cionais à competência tributária das pessoas políticas, de modo a inibir a 
atividade legislativa impositiva sobre determinados bens, pessoas e servi-
ços.	As	imunidades	podem	ser	subjetivas,	quando	se	referem	a	pessoas	ou	
entidade, e objetivas, quando excluem a competência impositiva de tributos 
sobre	determinado	bem.

1			Juiz	Federal	Substituto.
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Portanto, podemos deduzir que as imunidades são prescrições nor-
mativas estabelecidas na Constituição e determinam a incompetência dos 
entes políticos (União, estados, Distrito Federal e municípios) para legislarem 
sobre	determinadas	situações,	com	o	intuito	de	exigir	tributo.

Por conseguinte, se pelo princípio da legalidade tributária é permiti-
do ao legislador ordinário editar lei sobre determinado tributo, a existência 
de norma imunizante impede-o de elencar a situação como potencial fato 
tributável.	Assim,	a	Constituição,	ao	conceder	a	competência	tributária	aos	
entes estatais, simultaneamente, reduziu-a em parte, não sendo possível, na 
área determinada pela imunidade, haver lei instituindo tributo, não podendo, 
por	consequência,	haver	obrigação	tributária.

2 A imunidade recíproca

A	imunidade	recíproca,	instituída	no	art.	150,	VI,	“a”,	da	Constituição	
Federal	de	1988,	decorre	do	postulado	da	isonomia	dos	entes	constitucionais,	
sustentado pela estrutura federativa do Estado brasileiro e pela autonomia 
dos	municípios.	Seria	uma	imensa	contradição	aplicar	o	princípio	da	paridade	
jurídica dos entes federados e, ao mesmo tempo, deixar que pudessem exer-
citar suas competências tributárias sobre o patrimônio, renda e os serviços, 
uns	com	relação	aos	outros.	Alguns	autores	entendem	que,	mesmo	se	não	
houvesse disposição expressa na Constituição Federal acerca da imunida-
de tributária, a mesma decorreria logicamente da conjugação do esquema 
federativo de Estado com a diretriz da autonomia municipal, continuando 
assim, ainda que implícita, a imunidade com o mesmo vigor que a formulação 
expressa	lhe	outorgou.

A atividade de administração tributária ganha efetividade prática 
em decorrência da supremacia do interesse público em relação ao interesse 
particular.	Assim,	não	é	possível	compreender	que	uma	pessoa	jurídica	de	
direito público, munida de personalidade política e autonomia, venha a se 
submeter aos poderes de fiscalização e controle de outra pessoa jurídica de 
direito público, que são ínsitos ao desempenho da atividade administrativa 
tributária.

Questão interessante ocorre acerca da aplicação da regra imunizante 
a impostos cujo encargo econômico seja transferido a terceiros, como no IPI 
e	no	ICMS.	Predomina	o	entendimento	de	que	tais	fatos	não	seriam	alcan-
çados pela imunidade, uma vez que os efeitos econômicos beneficiariam 
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outras pessoas, estranhas ao poder público, o que escaparia ao espírito da 
regra	imunizante	recíproca.

Deve-se observar ainda que a imunidade recíproca é extensiva às 
autarquias federais, estaduais e municipais, por obra do que está previsto 
no	artigo	150,	§	2º,	da	Constituição	Federal,	no	que	toca	ao	patrimônio,	
renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais, mas não se aplica 
aos serviços públicos concedidos, nem exonera o promitente comprador da 
obrigação de pagar o imposto que grave a promessa de venda e compra de 
bens	imóveis.

3 Conclusão

Conclui-se que a imunidade recíproca, disposta na Constituição 
Federal	de	1988,	para	a	tributação	dos	entes	da	federação	é	deveras	
importante, posto visa a defender, em última análise, a própria integridade 
da federação brasileira, que poderia ser cindida abrindo-se a possibilidade 
dos diversos entes federativos se tributarem mutuamente nos respectivos 
patrimônios,	rendas	e	serviços.

Referência

SILVA,	 José	Afonso	da.	Curso de direito constitucional positivo.	23.	ed.	São	
Paulo:	Malheiros,	2003.

Referência consultada

CARVALHO,	Paulo	de	Barros.	Curso de direito tributário.	12.	ed.	São	Paulo:	
Saraiva,	1999.	

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   225 20/9/2012   16:32:19



Limites da imunidade tributária recíproca  
envolvendo a Infraero

Marcos Vinicius Lipienski1

1 Proposição do tema: a discussão posta no STF e a fixação do 
objeto do estudo

Está	em	julgamento	no	Supremo	Tribunal	Federal	o	RE	434251/
RJ, recurso extraordinário em que se discute a possibilidade de cedente 
de imóvel público objeto de contrato de cessão de uso para exploração de 
atividade econômica estar sujeito, ou não, à tributação pelo Imposto sobre 
a	Propriedade	Predial	e	Territorial	Urbana	-	IPTU.	Em	síntese,	o	Município	
do Rio de Janeiro argumenta que a imunidade concedida aos entes federa-
dos não poderia beneficiar a exploração privada de atividades econômicas, 
pois tal hipótese seria expressamente excepcionada do campo da imunidade 
tributária	recíproca.

O	ministro	Joaquim	Barbosa,	relator,	proveu	o	recurso.	Ressaltou	
que não havia o cumprimento dos três estágios estabelecidos no RE 
253472/SP,	a	saber:	1)	a	imunidade	deveria	seria	subjetiva,	ou	seja,	
aplicar-se-ia à propriedade bens e serviços utilizados na satisfação 
dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja tribu-
tação	poderia	colocar	em	risco	a	respectiva	autonomia	política.	Em	
consequência, seria incorreto ler a cláusula de imunização de modo 
que a reduzisse a mero instrumento destinado a dar ao ente federado 
condições de contratar em circunstâncias mais vantajosas, indepen-
dentemente	do	contexto;	2)	atividades	de	exploração	econômica,	des-
tinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de 
particulares, deveriam ser submetidas à tributação, por apresentar-se 
como	manifestações	de	riqueza	e	deixar	a	salvo	a	autonomia	política;	
3)	a	desoneração	não	deveria	ter	como	efeito	colateral	relevante	a	
quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade 
profissional	ou	econômica	lícita.

1 Juiz	Federal	Substituto.	
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Também entendeu ser o momento de uma interpretação constitucio-
nal da sujeição passiva do IPTU, para admitir que a cessionária se enquadre 
na	categoria	de	possuidor	a	qualquer	título	(art.	34	do	CTN).

Em divergência, o ministro Dias Toffoli desproveu o recurso, sob 
fundamento de que a empresa não preencheria nenhum dos requisitos para 
ser contribuinte do imposto, pois detentora de posse precária e desdobrada, 
decorrente	de	contrato	de	concessão	de	uso.	Manteve,	assim,	a	orientação	
consagrada	no	RE	451.152,	rel.	ministra	Ellen	Gracie	(14/02./006).	Após,	
pediu	vista	a	ministra.	Cármen	Lúcia.

Diante de tal conflito, a proposta desse artigo é analisar os argumen-
tos levantados até agora pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, bem 
como	fixar	posicionamento	sobre	o	tema.

Analisar-se-ão a limitação constitucional ao poder de tributar mani-
festada na imunidade recíproca dos entes federados e a repercussão em face 
do princípio da livre concorrência, a natureza jurídica da Infraero e o modo 
como se dá o exercício do monopólio de sua atividade de administração ae-
roportuária, o âmbito de proteção constitucional conferido ao conceito de 
propriedade e a possibilidade de o cessionário de uso figurar no polo passivo 
da relação tributária de IPTU, bem como se tal cessionário teria natureza de 
contribuinte	ou	responsável.

2 Imunidade tributária recíproca e atividade sujeita a regime de 
monopólio

A	imunidade	tributária	recíproca	está	prevista	no	art.	150,	VI,	“a”,	da	
Constituição	Federal	de	1988,	vazado	nos	seguintes	termos:

Art.	150.	Sem	prejuízo	de	outras	garantias	asseguradas	ao	contribuinte,	
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
VI – instituir impostos sobre:
a)	patrimônio,	renda	ou	serviços,	uns	dos	outros;
b)	§	3º	–	As	vedações	do	inciso	VI,	“a”,	e	do	parágrafo	anterior	não	
se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com 
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicá-
veis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação 
ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o pro-
mitente comprador da obrigação de pagar imposto relativamente ao 
bem	imóvel.
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Segundo	a	doutrina	de	Paulo	de	Barros	Carvalho	(2005,	p.	283-285)	e	
Hugo	de	Brito	Machado	(2003,	p.	185),	a	razão	de	ser	para	essa	limitação	ao	
poder de tributar tem fundamento imediato no postulado da isonomia dos 
entes constitucionais, dado que, pela nossa estrutura de federação, a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, embora não sejam independentes, 
são	autônomos	no	sistema	brasileiro	de	organização	político-administrativa.

Outros dois fundamentos que têm sido reiteradamente aventados 
pelos tribunais pátrios para justificar a previsão de imunidade tributária 
recíproca dizem com a ausência de capacidade contributiva das pessoas 
jurídicas de direito público interno, dada a ausência de propósito lucrativo 
de suas atividades, devendo em vez disso perseguir, por comando consti-
tucional,	os	objetivos	estabelecidos	no	art.	3º	da	Lex Legum.	Transcrevo:

CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	IMUNIDADE	RECÍPROCA.	AUTAR-
QUIA.	SERVIÇO	PÚBLICO	DE	ÁGUA	E	ESGOTAMENTO.	ATIVIDADE	
REMUNERADA	POR	CONTRAPRESTAÇÃO.	APLICABILIDADE.	ART.150,	
§	3	DA	CONSTITUIÇÃO.	PROCESSUAL	CIVIL.	AGRAVO	REGIMENTAL.
1.	Definem	o	alcance	da	imunidade	tributária	recíproca	sua	vocação	
para servir como salvaguarda do pacto federativo, para evitar pressões 
políticas entre entes federados ou para desonerar atividades despro-
vidas	de	presunção	de	riqueza.
2.	É	aplicável	a	imunidade	tributária	recíproca	às	autarquias	e	em-
presas públicas que prestem inequívoco serviço público, desde que, 
entre outros requisitos constitucionais e legais, não distribuam lucros 
ou resultados direta ou indiretamente a particulares, ou tenham por 
objetivo principal conceder acréscimo patrimonial ao poder público 
(ausência de capacidade contributiva) e não desempenhem atividade 
econômica, de modo a conferir vantagem não extensível às empresas 
privadas	(livre	iniciativa	e	concorrência).
3.	O	Serviço	Autônomo	de	Água	e	Esgoto	é	imune	à	tributação	por	
impostos	(art.	150,	VI,	a	e	§§	2º	e	3º	da	Constituição).	A	cobrança	de	
tarifas,	isoladamente	considerada,	não	altera	a	conclusão.	Agravo	re-
gimental	conhecido,	mas	ao	qual	se	nega	provimento.
(STF;	RE	412217	MG,	rel.ministro	JOAQUIM	BARBOSA;	julgamen-
to:	31/08/2010,	Segunda	Turma,	publicação	DJe	185,	divulgação	
30/09/2010,	publicação	01/10/2010,	ementa	volume	02417-04	PP-
00726)
CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	IMUNIDADE	TRIBUTÁRIA	RECÍ-
PROCA	(ART.	150,	VI,	A	DA	CONSTITUIÇÃO).	IMÓVEL	UTILIZADO	EM	
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ATIVIDADE	SUJEITA	A	MONOPÓLIO	DA	UNIÃO.	PETRÓLEO,	COMBUS-
TÍVEIS	OU	DERIVADOS.	OPERAÇÃO	PELA	PETRÓLEO	BRASILEIRO	
S.A.	PETROBRÁS.	MONOPÓLIO	DA	UNIÃO.	INAPLICABILIDADE	DA	
SALVAGUARDA	CONSTITUCIONAL.
1.	Recurso	extraordinário	interposto	de	acórdão	que	considerou	tribu-
tável	propriedade	imóvel	utilizada	pela	Petrobrás.	Alegada	imunidade	
tributária recíproca, na medida em que a empresa-agravante desem-
penha	atividade	sujeita	a	monopólio.
2.	É	irrelevante	para	definição	da	aplicabilidade	da	imunidade	tribu-
tária recíproca a circunstância de a atividade desempenhada estar ou 
não	sujeita	a	monopólio	estatal.	O	alcance	da	salvaguarda	constitucio-
nal pressupõe o exame (I) da caracterização econômica da atividade 
(lucrativa ou não), (II) do risco à concorrência e à livre-iniciativa e 
(III)	de	riscos	ao	pacto	federativo	pela	pressão	política	ou	econômica.
3.	A	imunidade	tributária	recíproca	não	se	aplica	à	Petrobrás,	pois:	
3.1.	Trata-se	de	sociedade	de	economia	mista	destinada	à	exploração	
econômica em benefício de seus acionistas, pessoas de direito público 
e privado, e a salvaguarda não se presta a proteger aumento patrimo-
nial	dissociado	de	interesse	público	primário;	3.2.	A	Petrobrás	visa	a	
distribuição de lucros, e, portanto, tem capacidade contributiva para 
participar	do	apoio	econômico	aos	entes	federados;	3.3.	A	tributação	
de	atividade	econômica	lucrativa	não	implica	risco	ao	pacto	federativo.
4.	Inexiste	violação	do	dever	de	prestação	jurisdicional,	quando	a	deci-
são	é	fundamentada,	ainda	que	com	o	resultado	não	concorde	a	parte.
5.	Aplicabilidade	da	orientação	firmada	na	Súmula	279/STF	ao	reco-
nhecimento	da	titulariedade	do	bem	tributado.	Agravo	regimental	ao	
qual	se	nega	provimento.
(STF;	RE	290956	SP,	rel.	ministro	JOAQUIM	BARBOSA,	julgamen-
to:	06/04/2010,	Segunda	Turma,	publicação	DJe	081,	divulgação	
06/05/2010	,publicação	07/05/2010,	ementa	volume	02400-04	PP-
00857)

Nota-se que este último fundamento confunde-se com a proibição 
de desempenho de atividade econômica, de modo a não interferir na livre 
iniciativa e preservar um dos princípios mais caros à ordem econômica e 
financeira	brasileiras.

Quanto às atividades econômicas realizadas sob o regime de mono-
pólio, constata-se que o ente público responsável pela sua exploração realiza 
a opção de descentralizá-las, mantendo com isso a imunidade tributária 
recíproca	que	é	afeta	à	atividade-fim	monopolizada.	Assim	leciona	Roque	
Antonio Carrazza (2006,	p.	706-709):
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Aprofundando o assunto, as empresas estatais, quando delegatárias de 
serviços púbicos ou de atos de polícia – e que, portanto, não exploram 
atividades econômicas –, não se sujeitam à tributação por meio de 
impostos, justamente porque são a longa manus das pessoas políticas 
que, por meio de lei, as criam e lhes apontam os objetivos públicos a 
alcançar.
A circunstância de serem revestidas da natureza de “empresa públi-
ca” ou de “sociedade de economia mista” não lhes retira a condição 
de “pessoas administrativas”, que agem em nome do Estado, para a 
consecução	do	bem	comum.
Valem, a respeito, as observações do mesmo mestre Geraldo Ataliba: 
“Há delegação (o que só cabe por decisão legislativa) quando a pessoa 
política (União, Estado ou Município) cria uma entidade sob forma de 
empresa	(pública	ou	mista)	e	a	incumbe	de	prestar	um	serviço	público.	
Assim, a empresa estatal é delegada e (na forma da lei) exerce serviço 
público	próprio	da	entidade	política	cuja	lei	a	criou”.
Muito bem, as pessoas administrativas delegatárias de serviços públi-
cos ou do poder de polícia titularizam interesses públicos, que lhes dão 
grande cópia de prerrogativas, inclusive no que concerne à tributação, 
a	elas	aplicando,	por	inteiro,	a	imunidade	do	art.	150,	VI,	“a”,	da	CF.
Sendo mais específicos, tais pessoas, enquanto, no exercício de suas 
funções típicas, auferem rendimentos, são imunes ao IR e aos demais 
tributos	que	incidem	sobre	lucros,	receitas,	rendimentos	etc;	enquanto 
proprietárias dos imóveis que lhes dão “base material” para o desempe-
nho de suas atividades típicas, são imunes ao IPTU;	enquanto	proprie-
tárias de veículos automotores utilizados na prestação dos serviços 
públicos	ou	na	prática	de	atos	de	polícia,	são	imunes	ao	IPVA;	e	assim	
avante.
Remarque-se que a circunstância de essas pessoas terem personali-
dade de direito privado não impede recebam especial proteção tribu-
tária, justamente para possibilitar a prestação de serviços públicos ou 
a	prática	de	atos	de	polícia.
Reforçando essas ideias, é ponto bem averiguado que algumas ativi-
dades só podem ser exploradas pelo Estado, entre nós representado 
pelas pessoas políticas (a União, os Estados-membros, os Municípios 
e	o	Distrito	Federal).	É	que	a	Constituição	entendeu	que	elas	são	tão	
essenciais ou dizem tão de perto com a soberania nacional, que não 
convém	navegar	ao	sabor	da	livre	concorrência.
De fato, embora entre nós vigore o regime da livre iniciativa, aos 
particulares — e, por extensão, às empresas privadas —, não é dado 
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imiscuir-se	em	determinados	assuntos.	Quais	assuntos?	Basicamente	
os	adnumerados	nos	arts.	21,	25,	30	e	32	da	CF,	que	tratam,	respec-
tivamente, das competências administrativas da União, dos Estados-
-membros,	dos	Municípios	e	do	Distrito	Federal.
Os particulares só ingressam no campo reservado aos serviços públicos 
ou aos atos de polícia quando contratados pelo Estado, segundo as 
fórmulas	da	concessão	e	permissão.	Mas,	mesmo	quando	isso	acontece,	
o Estado não se desonera do dever e da titularidade de supervisioná-
-los.	Afinal,	os	serviços	e	os	atos	de	polícia	continuam	públicos.	Não	
migram, por força da concessão ou da permissão, para as hostes do 
direito	privado.
O que estamos querendo significar é que, do mesmo modo em que há 
um	campo	reservado	à	livre	iniciativa	(art.	170	da	CF),	há	um	outro	
reservado	à	atuação	estatal	(art.	175	da	CF).
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de economia mista 
são delegatárias de serviços públicos ou de poder de polícia, elas, por 
não concorrerem com as empresas privadas, não se sujeitam aos di-
tames	do	precitado	art.	173.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de economia mista 
e as empresas públicas, pelas atribuições delegadas de poder público 
que	exercitam,	são,	“tão	só	quanto	à	forma”,	pessoas	de	direito	privado.	
“Quanto ao fundo” são instrumentos do Estado, para a prestação de 
serviços	públicos	ou	a	prática	de	atos	de	polícia.	Acabam	fazendo	as	
vezes das autarquias, embora – damo-nos pressa em proclamar – com 
elas	não	se	confundam.
Neste sentido, enquanto atuam como se pessoas políticas fossem, as 
empresas públicas e as sociedades de economia mista não podem ter 
embaraçada	ou	anulada	sua	ação	pública	por	meio	de	impostos.	Esta	
é	a	consequência	de	uma	interpretação	sistemática	do	art.	150,	VI,	
“a”,	da	CF.
Não se deve distinguir entre a empresa estatal e a pessoa política que a 
instituiu, mas, simplesmente, se a hipótese de incidência (fato gerador 
in abstracto) do imposto provém da prestação de serviços públicos ou 
do exercício do poder de polícia, isto é, de atividades de competência 
governamental.	Em	caso	afirmativo,	são,	s.m.j.,	alcançadas	pelos	be-
nefícios	do	art.	150,	VI,	“a”,	da	CF.

No caso específico da Infraero, trata-se de empresa pública criada 
pela	Lei	5.862/1972,	cuja	finalidade	é	implantar,	administrar,	operar	e	ex-
plorar industrial e comercialmente infraestrutura aeroportuária, em aten-
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dimento	ao	disposto	no	art.	21,	XII,	“c”,	da	Constituição	Federal.	Como	se	vê,	
presta um serviço público que compete unicamente à União, por meio de 
delegação.	Temos	que	goza,	então	da	imunidade	tributária	recíproca,	mas	
apenas quanto às atividades condizentes com a finalidade de administração 
aeroportuária.

3 A estrutura aeroportuária

O	Código	Brasileiro	de	Aeronáutica	–	Lei	7.565/1986	–	estabelece	as	
diversas	áreas	componentes	de	um	aeroporto	em	seu	art.	39:

Art.	39.	Os	aeroportos	compreendem	áreas	destinadas:
I	-	à	sua	própria	administração;
II	-	ao	pouso,	decolagem,	manobra	e	estacionamento	de	aeronaves;
III	-	ao	atendimento	e	movimentação	de	passageiros,	bagagens	e	cargas;
IV	-	aos	concessionários	ou	permissionários	dos	serviços	aéreos;
V	-	ao	terminal	de	carga	aérea;
VI - aos órgãos públicos que, por disposição legal, devam funcionar 
nos	aeroportos	internacionais;
VII	-	ao	público	usuário	e	estacionamento	de	seus	veículos;
VIII	-	aos	serviços	auxiliares	do	aeroporto	ou	do	público	usuário;
IX	-	ao	comércio	apropriado	para	aeroporto.

Depreende-se que é possível separar as áreas diretamente vinculadas 
à atividade de transporte aéreo daquelas outras relacionadas ao exercício 
de atividade empresarial privada:

Art.	26.	O	sistema	aeroportuário	é	constituído	pelo	conjunto	de	aeró-
dromos brasileiros, com todas as pistas de pouso, pistas de táxi, pátio 
de estacionamento de aeronave, terminal de carga aérea, terminal de 
passageiros	e	as	respectivas	facilidades.
Parágrafo	único.	São	facilidades:	o	balisamento	diurno	e	noturno;	a	ilu-
minação	do	pátio;	serviço	contraincêndio	especializado	e	o	serviço	de	
remoção	de	emergência	médica;	área	de	pré-embarque,	climatização,	
ônibus, ponte de embarque, sistema de esteiras para despacho de ba-
gagem, carrinhos para passageiros, pontes de desembarque, sistema de 
ascenso-descenso de passageiros por escadas rolantes, orientação por 
circuito fechado de televisão, sistema semi-automático anunciador de 
mensagem, sistema de som, sistema informativo de vôo, climatização 
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geral, locais destinados a serviços públicos, locais destinados a apoio 
comercial, serviço médico, serviço de salvamento aquático especiali-
zado e outras, cuja implantação seja autorizada ou determinada pela 
autoridade	aeronáutica.
Art.	27.	Aeródromo	é	toda	área	destinada	a	pouso,	decolagem	e	mo-
vimentação	de	aeronaves.

Como resultado, é facilmente perceptível quais áreas são utilizadas 
exclusivamente para a consecução da atividade fim da Infraero e quais áreas 
são	destinadas	à	exploração	econômica	privada.

4 O conceito de propriedade conforme a Constituição e o art. 34 
do CTN

A sujeição passiva do IPTU vem descrita da seguinte forma na Cons-
tituição Federal e no Código Tributário Nacional, respectivamente:

Art.	156,	CF.	Compete	aos	Municípios	instituir	impostos	sobre:
I	-	propriedade	predial	e	territorial	urbana;
Art.	34,	CTN.	Contribuinte	do	imposto	é	o	proprietário	do	imóvel,	o	
titular	do	seu	domínio	útil,	ou	o	seu	possuidor	a	qualquer	título.

Uma primeira comparação entre os dois diplomas parece sinalizar 
com	a	não	recepção	do	art.	34	do	CTN,	na	parte	em	que	extrapola	no	conceito	
de	patrimônio	para	abranger	o	domínio	útil	ou	posse	a	qualquer	título.	Nesse	
sentido,	aponta	a	doutrina	de	Paulsen	(2011,	p.	747):

Inconstitucionalidade da colocação, na posição de contribuinte, de 
quem	não	é	proprietário.	A	riqueza	revelada	pela	propriedade	predial	e	
territorial	urbana	é	que	é	dada	à	tributação.	Assim,	não	se	pode	tributar	
senão	a	propriedade	e	senão	quem	revele	tal	riqueza.	A	titularidade	
de qualquer outro direito real revela menor riqueza e, o que importa, 
não foram os demais direitos reais previstos constitucionalmente como 
ensejadores	da	instituição	de	impostos.

Coloca-se, então, a hipótese levantada pelo ministro Joaquim Barbosa: 
seria possível comportar a propriedade, para efeitos de sujeição passiva ao 
IPTU, interpretação que a considerasse juntamente à proibição de prejuízo 
à livre concorrência?

É	bem	verdade	que	o	conceito	de	propriedade	estabelecido	na	Cons-
tituição	é	mais	amplo	que	aquele	determinado	pela	Lei	Civil.	Essa	é	a	opinião	
de	diversos	autores	de	peso,	como	Celso	Bastos	(1989,	p.	118-119):
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O conceito constitucional de propriedade é mais lato do que aquele de 
que	se	serve	o	direito	privado.	É	que	do	ponto	de	vista	da	Lei	Maior	
tronou-se necessário estender a mesma proteção, que, no início, só se 
conferia à relação do homem com as coisas, à titularidade da explora-
ção de inventos e criações artísticas de obras literárias e até mesmo 
a direitos em geral que hoje não o são à medida que haja uma devida 
indenização	de	sua	expressão	econômica.

Esse tratamento conferido ao direito de propriedade permite que 
se	recepcione	o	art.	34	nos	termos	em	que	redigido,	para	admitir	relações	
de poder outras que não fundadas unicamente em direito real em relação a 
determinado	imóvel,	para	fins	de	se	estabelecer	a	sujeição	passiva	do	IPTU.

Por outro lado, uma interpretação sistemática da limitação do direito 
de propriedade aponta para a sua convivência com a preservação da função 
social,	objetivo	da	ordem	econômica	e	financeira.

Muito embora a cessão de uso implique relação de direito pessoal, 
podemos pensar na possibilidade de se admitir que sobre esse o titular desse 
direito incida a sujeição passiva do IPTU, ao cotejarmos essa nova compre-
ensão	do	instituto	da	propriedade	com	a	previsão	legal	do	art.	34	do	CTN.

5 Natureza da sujeição passiva

Admitida a sujeição passiva derivada da relação de cessão de uso de 
terreno sujeito à exploração pela Infraero à empresa privada, resta definir 
a	natureza	dessa	sujeição.

Conforme ensinamentos já bem difundidos, o sujeito passivo da obri-
gação tributária classifica-se em contribuinte ou responsável, conforme a 
força da relação da pessoa com o fato gerador:

Art.	121.	Sujeito	passivo	da	obrigação	principal	é	a	pessoa	obrigada	
ao	pagamento	de	tributo	ou	penalidade	pecuniária.
Parágrafo	único.	O	sujeito	passivo	da	obrigação	principal	diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que	constitua	o	respectivo	fato	gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação	decorra	de	disposição	expressa	de	lei.

Ocorre que, no presente caso, para além de já termos afirmado a 
validade	da	sujeição	passiva	derivada	da	posse	a	qualquer	título	(art.	34	do	
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CTN),	ainda	resta	analisar	uma	situação	curiosa.	Caso	a	Infraero	explorasse	
o terreno cedido, haveria pura e simplesmente a aplicação da imunidade 
tributária recíproca, dado que a jurisprudência do STF consagra tal instituto 
como	uma	isenção	constitucionalmente	qualificada.	Depreende-se	que	a	
incidência do IPTU só ocorre uma vez realizada a cessão, pelo que possui 
o	cessionário	relação	direta	e	pessoal	com	o	fato	gerador.	Figuraria,	pois,	
como	contribuinte.

6 Conclusão

Em face da análise empreendida, concluímos que é válida a tese que 
defende a incidência de IPTU sobre os bens imóveis sob administração da 
Infraero que são cedidos a sociedades empresárias privadas, para explora-
ção	econômica	que	não	diz	com	a	atividade	de	administração	aeroportuária.	
A essa conclusão chegamos em razão de a imunidade tributária recíproca 
somente atingir as atividades típicas dos delegatários de serviços públicos, 
da estrutura aeroportuária brasileira identificar as áreas imprescindíveis 
ao funcionamento do tráfego aéreo e de uma interpretação constitucional 
do	art.	34	do	CTN.
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Contribuição Patronal nos quinze primeiros dias de 
afastamento do empregado licenciado por auxílio-doença: 

exação inconstitucional ou consagração da solidariedade 
social?

Marllon Sousa1

1 Introdução

A	Carta	de	1988	é	caracterizada,	entre	outros	fatores,	pela	estrutura-
ção	do	Sistema	Tributário	Nacional,	Título	IV,	Capítulo	I,	nos	arts.	145	a	162.	
Todavia, não se pode olvidar que, apesar de não inserida no capítulo atinente 
ao sistema tributário, as normas sobre o custeio da seguridade social detêm 
eminente caráter de tributo, tal como reconhecido pelo STF, no momento da 
consagração	da	teoria	quinária	das	espécies	tributárias	(Rex	146.733-9/SP,	
voto	condutor	do	ministro	Moreira	Alves).

Noutro giro, ao elencar as diversas fontes de custeio da seguridade 
social,	prega	a	Constituição,	em	seu	art.	195:

Art.	195.	A	seguridade	social	será	financiada	por	toda	a	sociedade,	de	
forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos prove-
nientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I– do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 
da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
20,	de	1998)

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou cre-
ditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo 
sem	vínculo	empregatício;	(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	20,	
de	1998)	(...)

Por sua vez, dando forma à norma estatuída no Texto Magno, visto 
que este não cria tributo, mas tão somente permite a criação de exação pre-
vista em seu corpo, mediante o regular processo legislativo, vieram a lume 

1		Juiz	Federal	Substituto.
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a	Lei	8.212/1991,	diploma	reitor	do	custeio	da	seguridade	social	e	a	Lei	
8.213/1991,	também	conhecida	como	lei	dos	benefícios.

Em	seu	art.	22,	I,	a	lei	8.212/1991,	repetindo	previsão	constante	no	
texto	da	Carta	de	1988,	previu	como	fonte	de	custeio	a	chamada	contribuição	
patronal,	definindo	o	respectivo	fato	gerador	da	obrigação	tributária.

Noutra	frente	de	normação,	a	lei	8.213/1991,	no	art.	58,	estatuiu	
o	benefício	do	auxílio-doença.	Já	no	§	3º	do	art.	60,	ficou	consignado	ser	
obrigação do empregador o recolhimento da contribuição previdenciária 
durante os quinze primeiros dias de afastamento do empregado, que tenha 
tido	o	benefício	concedido.

É	exatamente	nesse	ponto	que	se	centrará	a	análise	do	presente	ar-
tigo, pois existem inúmeros processos questionando a validade da exação 
constitucional, posteriormente criada pela lei ordinária, sob os mais diversos 
argumentos;	tendo	o	STJ,	inclusive,	formulado	entendimento	que	vem	se	
sedimentando no âmbito daquela Corte, cuja discordância o subscritor do 
presente	texto	desde	já	adianta.

Contudo, até que se chegue a uma conclusão, será seguida uma linha 
lógica de raciocínio, passando pela breve análise da previsão legal da dita 
exação previdenciária, bem como pelos argumentos utilizados pelos defen-
sores	de	sua	inexigibilidade.

Após, será exposta a posição que entende pela perfeita adequação 
do	texto	legal	aos	princípios	constitucionais	que	regem	a	matéria;	trazendo,	
em seguida, ao conhecimento do leitor os recentes posicionamentos do STJ 
sobre	o	tema,	para,	ao	final,	concluir	este	singelo	e	rápido	estudo.

Para tanto, convido o leitor a descer às linhas abaixo e tirar sua pró-
pria conclusão a respeito do tema debatido

2 A previsão legal da exação previdenciária

Conforme	salientado	na	introdução	deste	breve	estudo,	prevê	o	art.	
195	da	CR/1988	que	a	seguridade	social	será	custeada	por	diversas	fontes,	
entre as quais é prevista a contribuição previdenciária, incidente sobre a 
folha de salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título 
à	pessoa	física	que	lhe	preste	serviço,	com	ou	sem	vínculo	empregatício	(art.	
195,	I,	“a”,	da	CR/1988),	também	conhecida	como	contribuição	previden-
ciária	patronal.
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Materializando	o	preceito	constitucional,	a	lei	8.212/1991,	estatuiu	
em	seu	art.	22,	I:

Art.	22.	A	contribuição	a	cargo	da	empresa,	destinada	à	Seguridade	
Social,	além	do	disposto	no	art.	23,	é	de:	
I – vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou 
creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados 
e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retri-
buir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os 
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decor-
rentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, 
quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, 
nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo 
coletivo	de	trabalho	ou	sentença	normativa.	(Redação dada pela Lei  
9.876,	de	26/11/1999).	(...)

Referida norma foi editada para dar exequibilidade ao preceito maior, 
não modificando o conceito existente de salário, havido na legislação traba-
lhista	e	previdenciária.	

O dispositivo constitucional alcança todas as verbas devidas pelo 
empregador,	a	título	de	remuneração	àquele	que	lhe	presta	serviços.	Contu-
do, não se deve desconhecer a existência de outros valores percebidos pelo 
empregado	que	não	apresentam	natureza	salarial,	mas	sim	indenizatória.

E	aqui	começa	o	debate,	pois	o	art.	60	da	Lei	8.213/1991,	lei	que	re-
gulamenta o plano de benefícios da Previdência Social estabelece o seguinte:

Art.	60.	O	auxílio-doença	será	devido	ao	segurado	empregado	a	contar	
do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais 
segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele 
permanecer	incapaz.	(Redação	dada	pela	Lei	9.876,	de	26/11/1999)

§	1º	Quando	requerido	por	segurado	afastado	da	atividade	por	mais	
de	30	(trinta)	dias,	o	auxílio-doença	será	devido	a	contar	da	data	da	
entrada	do	requerimento.
§	2º	O	disposto	no	§	1º	não	se	aplica	quando	o	auxílio-doença	for	de-
corrida	de	acidente	do	trabalho.	(Revogado	pela	Lei	9.032,	de	1995)
§	3º	Durante	os	primeiros	quinze	dias	consecutivos	ao	do	afastamento	
da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao 
segurado	empregado	o	seu	salário	integral.	(Redação	dada	pela	Lei	
9.876,	de	26/11/1999).
§	4º	A	empresa	que	dispuser	de	serviço	médico,	próprio	ou	em	convê-
nio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspon-
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dentes	ao	período	referido	no	§	3º,	somente	devendo	encaminhar	o	
segurado à perícia médica da Previdência Social quando a incapacidade 
ultrapassar	quinze	dias.	(Grifo	nosso)

O	§	3º	do	artigo	acima	transcrito	determina	que,	durante	os	quinze	
dias iniciais de afastamento do empregado, amparado pelo benefício do 
auxílio-doença, seu salário será integralmente custeado pela empresa, so-
mente ficando a cargo do INSS arcar com seu sustento a contar do décimo 
sexto	dia	de	afastamento.

Aqui está o cerne das discussões, pois será possível a incidência da 
cobrança da exação previdenciária da empresa no período inicial de afasta-
mento	por	auxílio-doença	ou	é	ilegal/inconstitucional	tal	exigência?	Ainda,	
é aplicável ao caso a equidade ou analogia?

Essas	e	outras	perguntas	passarão	a	ser	discutidas	nos	tópicos	adiante.

3 Os Argumentos dos defensores da inexigibilidade da contribuição 
patronal, nos quinze primeiros dias de afastamento por 
auxílio-doença

Inúmeras ações têm sido propostas na Justiça Federal questionando 
a	exigência	da	contribuição	patronal.	Em	diversas	ações,	há	o	enfretamento	
da questão em várias frentes simultâneas, nas quais se combate a cobrança 
do	referido	tributo	incidente	sobre	o	adicional	de	1/3	(um	terço)	de	férias,	
outros	sobre	a	gratificação	natalina	(chamada	por	alguns	de	13º	salário),	
sobre o aviso prévio indenizado, sobre o salário-maternidade e, por fim, é 
claro, sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do 
empregado	doente	ou	acidentado.

Entre outros, o argumento constitucional principal utilizado nas ações 
dessa	natureza	é	a	mácula	do	princípio	da	legalidade	tributária.

Noutro giro, como fundamento infraconstitucional, aduzem o fenô-
meno da não incidência, pela inocorrência do fato gerador, uma vez que o 
legislador designou como hipótese de incidência sobre as remunerações 
pagas, devidas ou creditadas ao empregado, destinadas a retribuir o trabalho, 
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição 
do	empregador	ou	tomador	de	serviços.	

Os	argumentos	são	interessantes,	mas	não	convencem.	Porém,	o	
cotejo das teorias pró-fisco e pró-contribuinte será realizado na conclusão 
do	trabalho.
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4 A solidariedade social e a dignidade humana como princípios 
embasadores da contribuição patronal

No	art.	3º,	IV,	da	CR/1988	está	inserido,	como	objetivo	do	estado	
brasileiro,	a	construção	de	uma	sociedade	justa	e	solidária.

Esse preceito inaugura em nosso ordenamento o chamado princípio 
da solidariedade, que, segundo Paulo Bonavides, está diretamente ligado aos 
direitos	de	terceira	geração.	Tal	princípio	nasceu	da	necessidade	de	auxílio	
entre	os	chamados	países	ricos	e	os	países	pobres	ou	subdesenvolvidos.

Todavia, não se devem deixar de lado as raízes filosóficas, seja tra-
tando a solidariedade como virtude, seja como dever moral, ou até mesmo 
como mandamento divino de auxílio ao próximo, como pregavam os jusna-
turalistas	teocráticos.

Pode-se, ainda, afirmar ser o princípio da solidariedade corolário do 
postulado da dignidade da pessoa humana, epicentro normativo de nossa 
ordem	constitucional	vigente.

Nessa linha de desenvolvimento do pensamento solidarista2, a Consti-
tuição	de	1988,	em	seu	art.	195,	I,	“a”,	determina	que	é	devida	a	contribuição	
para custeio da seguridade social por parte do empregador, da empresa e da 
entidade a ela equiparada, na forma da lei, incidentes sobre a folha de salários 
e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à 
pessoa	física	que	lhe	preste	serviço,	mesmo	sem	vínculo	empregatício.	No	
mesmo	sentido,	o	art.	22,	I,	da	Lei	8.212/1991.

A ratio de tais normas consiste no simples fato de que todos devem 
contribuir para a seguridade social, seja empregador ou empregado, a fim 
de que se formem reservas para serem usadas por aqueles que definitiva ou 

2  Solidarismo é um sistema de ordenação social fundado na dependência recíproca de todos os mem-
bros da sociedade, que, nessa perspectiva, estabelecem relações multilaterais de cooperação e aju-
da	mútua.	Ele	se	contrapõe	tanto	às	doutrinas	do	individualismo	quanto	do	coletivismo,	na	medida	
em que não prega a realização máxima do indivíduo, nem sua submissão automática ao interesse 
do	grupo,	mas	a	satisfação	do	sujeito	e	da	coletividade,	simultânea	e	respectivamente;	dá-se	que	o	
indivíduo “é ordenado à comunidade, em virtude de sua disposição para a vida social”, ao passo que 
“a comunidade, que outra coisa não é senão o conjunto dos indivíduos, também é ordenada a esses 
últimos”.

  A ética do solidarismo constitui o conjunto de regras morais fundadas na simpatia recíproca e 
na	disposição	de	que	uns	lutem	pelos	outros.	Decorre	da	conclusão	de	que	deve	haver	restrição	à	
autonomia	privada	em	favor	da	coletividade,	mas	isso	não	significa	suprimir	as	individualidades	
em	nome	do	interesse	da	maioria.
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momentaneamente não puderem participar do custeio do sistema previden-
ciário;	mas	que	tenham	contribuído	por	um	período	mínimo.

Agir de forma diferente seria aplicar a lei de “Talião”, “olho por olho, 
dente por dente”, segundo a qual o empregador somente se responsabilizaria 
pelo	empregado	em	pleno	exercício	de	suas	atividades.

Não se pode esquecer ainda, que a contribuição patronal nos quinze 
primeiros dias de afastamento do empregado é a mais perfeita manifestação 
do princípio da solidariedade social, fundamento da República Federativa 
do Brasil, segundo o qual toda a sociedade deve dar parcela de contribuição 
para	o	desenvolvimento	do	país.

Nessa linha de pensamento, veio o legislador infraconstitucional e 
estatuiu	o	art.	58	da	Lei	8.213/1991,	cuja	redação	determina	que	o	auxílio-
-doença	seja	concedido	ao	trabalhador	empregado	a	partir	do	16º	(décimo	
sexto)	dia	de	afastamento	de	suas	atividades,	bem	como	o	art.	60,	§	3º,	da	
mesma lei, determinando a responsabilidade do empregador pelos salários 
do	empregado	nos	quinze	primeiros	dias	de	afastamento.

Caso não fosse manifesta a consagração do princípio da solidariedade 
nos dispositivos acima mencionados, qual a justificativa para sua existência? 
Haveria razão lógica para exigir o pagamento do salário pela empresa ao 
empregado nesse período inicial de afastamento?

A Constituição não dever ser interpretada de maneira estanque, mas 
sim de uma forma harmônica, levando-se em conta o espírito que guiou a 
proposição de suas normas, bem como o efeito integrador a e concordância 
prática	de	suas	regras.	Esses	são	princípios	básicos	de	interpretação	cons-
titucional que devem ser seguidos, para se alcançar a correta extração do 
espírito	da	Constituição.

Portanto, será que o constituinte, ao elencar como princípios consti-
tucionais a solidariedade e a livre iniciativa, teve a intenção de que fossem 
interpretadas de maneira isolada ou com a devida concordância prática?

5 A linha de pensamento adotada nos julgamentos do STF e STJ a 
respeito da exação

Tanto o STF quanto o STJ têm exarado julgados no sentido da ine-
xigibilidade da contribuição previdência da empresa nos quinze primeiros 
dias de afastamento do empregado por motivo de auxílio-doença, conforme 
trechos colacionados a seguir:
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Processo 
REsp	1217686/PE.	RECURSO	ESPECIAL	2010/0185317-6,	rel.	Ministro	
MAURO	CAMPBELL	MARQUES	(1141),	SEGUNDA	TURMA.	Data	do	
Julgamento	07/12/2010.	Data	da	Publicação/Fonte	DJ-e	03/02/2011	

Ementa
TRIBUTÁRIO.	PRESCRIÇÃO.	TRIBUTO	SUJEITO	A	LANÇAMENTO	POR	
HOMOLOGAÇÃO.	TESE	DOS	CINCO	MAIS	CINCO.	PRECEDENTE	DO	
RECURSO	ESPECIAL	REPETITIVO	1002932/SP.	OBEDIÊNCIA	AO	ART.	
97	DA	CR/1988.	CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENCIÁRIA.	BASE	DE	CÁLCU-
LO.	AUXÍLIO-DOENÇA.	PRIMEIROS	QUINZE	DIAS	DE	AFASTAMENTO.	
ADICIONAL	DE	1/3	DE	FÉRIAS.	NÃO	INCIDÊNCIA.

1.	Consolidado	no	âmbito	desta	Corte	que	nos	casos	de	tributo	sujeito	
a lançamento por homologação, a prescrição da pretensão relativa 
à sua restituição, em se tratando de pagamentos indevidos efetua-
dos	antes	da	entrada	em	vigor	da	Lei	Complementar		118/2005	(em	
09/06/2005),	somente	ocorre	após	expirado	o	prazo	de	cinco	anos,	
contados do fato gerador, acrescido de mais cinco anos, a partir da 
homologação	tácita.

2.	Precedente	da	Primeira	Seção	no	REsp.	1.002.932/SP,	julgado	pelo	
rito	do	art.	543-C	do	CPC,	que	atendeu	ao	disposto	no	art.	97	da	Cons-
tituição da República, consignando expressamente a análise da incons-
titucionalidade	da	Lei	Complementar	118/2005	pela	Corte	Especial	
(AI	nos	ERESP	644736/PE,	Relator	Ministro	Teori	Albino	Zavascki,	
julgado	em	06/06/2007).

3. Os valores pagos a título de auxílio-doença e de auxílio-acidente, nos 
primeiros quinze dias de afastamento, não têm natureza remuneratória 
e sim indenizatória, não sendo considerados contraprestação pelo serviço 
realizado pelo segurado. Não se enquadram, portanto, na hipótese de 
incidência prevista para a contribuição previdenciária. Precedentes.

4.	Não	incide	contribuição	previdenciária	sobre	o	adicional	de	1/3	
relativo	às	férias	(terço	constitucional).	Precedentes.

5.	Recurso	especial	não	provido.	(Grifo	nosso.)	

Processo 

REsp	942365/SC.	RECURSO	ESPECIAL	2007/0084983-4,	rel.	Ministro	
LUIZ	FUX	(1122):	rel.	p/	Acórdão	Ministro	TEORI	ALBINO	ZAVASCKI	
(1124)..PRIMEIRA	TURMA.	Data	do	Julgamento	26/04/2011.	Data	da	
Publicação/Fonte	DJ-e	30/05/2011	
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Ementa 
PROCESSUAL	CIVIL	E	TRIBUTÁRIO.	CONTRIBUIÇÃO	PREVIDENCIÁRIA.	
AUXÍLIO-DOENÇA.	PAGAMENTO	RELATIVO	AOS	PRIMEIROS	QUINZE	
DIAS	DE	AFASTAMENTO.	NÃO	INCIDÊNCIA.	VALORES	RECEBIDOS	
DO	EMPREGADOR	A	TÍTULO	DE	“QUEBRA	DE	CAIXA”.	O	AUXÍLIO-
-DOENÇA.	NÃO	INCIDÊNCIA.	COMPENSAÇÃO.	ARTIGO	89,	§	3º,	DA	
LEI	8.212/1991.	LIMITAÇÕES	INSTITUÍDAS	PELAS	LEIS	9.032/1995	
E	9.129/1995.	POSSIBILIDADE.	RECURSO	ESPECIAL	PARCIALMENTE	
PROVIDO.

Mediante a análise do aresto acima, constata-se que o argumento usa-
do pelo STJ para afastar a incidência da exação seria a ausência de natureza 
remuneratória,	inexistindo,	assim,	contraprestação	por	parte	do	segurado.

Apesar do respeito aos julgados exarados pelo colendo STJ, tal ar-
gumento, aos olhos desse expoente não se sustenta, conforme se mostrará 
na	conclusão.

6 Conclusão

Analisadas todas as premissas acima expostas, a conclusão sobre o 
tema é de que não convence o argumento de que a contribuição não é devida 
em razão da não estar o empregado prestando serviço ou à disposição do 
empregador.	

Em seu período de gozo de férias, o empregado também não está à 
disposição do empregador, bem como não presta serviço a ele, não havendo 
de	se	cogitar	a	não	incidência	da	contribuição.	O	mesmo	raciocínio	deve	ser	
aplicado aos quinze primeiros dias de afastamento do trabalho em virtude 
de	doença	ou	acidente.

Além do mais, a possibilidade de afastamento do empregado em razão 
de doença ou acidente constitui risco inerente ao desenvolvimento da atividade 
econômica e da busca pela livre iniciativa, não podendo o empregador repassar 
o ônus de sua atividade aos cofres públicos.	

Dessa forma, harmonizando o princípio da solidariedade social à 
livre iniciativa e aos riscos inerentes da atividade econômica, resta perfeita 
a exação, a cargo do empregador, incidente sobre os quinze primeiros dias 
de	afastamento	de	suas	atividades	laborais,	por	doença	ou	acidente.

Cumpre também aferir que a Constituição consagra no caput	do	art.	
195	o	chamado	PRINCÍPIO	DA	SOLIDARIEDADE	DE	CUSTEIO,	segundo	o	
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qual toda a sociedade deve contribuir para o financiamento da seguridade 
social, sem a qual jamais chegaremos ao desenvolvimento e à promoção 
social,	perseguidos	pelo	constituinte	originário.

É	de	bom	tom	ressaltar,	ainda,	que,	no	período	anterior	ao	início	da	
vigência do auxílio-doença, há a interrupção do contrato de trabalho3, ficando 
o empregado plenamente vinculado ao empregador, recebendo toda a remu-
neração acordada, cabendo a este arcar com a contribuição previdenciária 
patronal,	por	óbvio.

Agir de forma diferente acarretaria uma interpretação contrária à lei, 
não cabendo ao jurisdicionado dar solução diversa onde somente o caminho 
legal	seja	o	possível.

Destarte, não há de se falar em uso de analogia ou equidade, conforme 
previsto	nos	arts.	108	e	113	do	CNT,	pois	não	há	lacuna	a	ser	preenchida,	
nem	omissão	a	ser	sanada.

Lembre-se, consoante afirmado em tópico anterior, ser necessário 
primeiro interpretar a norma à luz da Constituição, para, aí sim, socorrer-se 
dos	preceitos	interpretativos	infraconstitucionais.

Por fim, em que pese a haver entendimento do STJ em sentido con-
trário ao aqui defendido, não é provida de caráter vinculante, ficando assim 
hígidos	os	argumentos	aqui	esposados.

Ademais, mesmo que o fosse, isso não significaria que amanhã se 
manteria da mesma forma, tendo em vista o caráter dinâmico e autopoiético4 
do	sistema	jurídico,	conforme	ensinamentos	de	Niklas	Luhmann.

3    Segundo Maurício Godinho Delgado, a interrupção do contrato de trabalho nada mais é do que a 
sustação temporária da principal obrigação do empregado (prestação do serviço e disponibilidade 
perante	o	empregador)	no	ajuste	firmado	entre	as	partes,	em	virtude	de	um	fato	relevante	juridi-
camente, no qual todas as cláusulas contratuais são mantidas, tendo como principal característica 
a	continuidade	de	vigência	de	todas	as	obrigações	contratuais.

4		Autopoiese	é	a	 condição	para	a	existência.	Este	é	um	conceito	biológico,	 forjado	por	Humberto	
Maturana	e	Francisco	Varella.	A	característica	principal	de	um	sistema	autopoiético	é	a	capacidade	
de	autorregulação.	Para	Lhumann,	o	sistema	social	é	autopoiético;	ele	se	gerencia,	e	dentro	dele	
surgem	os	subsistemas,	tal	como	o	direito.	Luhmann	explica	que	o	sistema	somente	se	modifica	
quando	sofre	uma	perturbação	externa.	Para	este	autor	os	sistemas	autopoiéticos	são	 fechados	
porque	se	autorregulam.	Quando	chega	algo	novo,	uma	perturbação,	o	direito	escolhe	se	legislará	
a	respeito	ou	não.	Legisla	com	base	no	seu	procedimento.	Não	regula	de	acordo	com	outro	sistema.	
O	direito	é	um	sistema	fechado	porque	se	auto-organiza.	Mas	é	um	sistema	aberto	também,	porque	
recebe	perturbações.	A	todo	o	momento	a	sociedade	diz	que	há	algo	novo	pra	ser	regulado.	Se	assim	
não	fosse,	o	direito	seria	fossilizado	e	não	acompanharia	a	evolução	social.
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Caro leitor, este texto, singelo e curto, jamais teve a intenção de es-
gotar o estudo sobre imbricado tema, mas tão somente o objetivo de abrir 
a mente dos operadores do direito a respeito da correta interpretação da 
norma constitucional, lembrando que, no Estado constitucional de direito, 
a norma há de ser interpretada à luz da Constituição, e não o contrário, sob 
pena	de	tornar	o	Texto	Magno	letra	morta.
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A legalidade específica das exonerações tributárias: 
o art. 150, § 6º, da Constituição

Paulo Ricardo de Souza Cruz1

1 Introdução

O presente trabalho objetiva examinar a questão da submissão das 
exonerações tributárias, sob quaisquer formas, na visão do princípio da lega-
lidade,	conforme	previsto	pelo	§	6º	do	art.	150	da	Constituição	da	República,	
promulgada	em	5	de	outubro	de	1988.

O tema da submissão da instituição e da majoração de tributos ao 
princípio da legalidade é tema recorrente na doutrina justributarística, po-
dendo-se	dizer	até	que	é	raro	um	trabalho	na	área	que	a	ele	não	se	refira.

Todavia, a mesma atenção não vem sendo despertada em relação à 
submissão das exonerações tributárias ao mesmo princípio, talvez pela ideia 
irrefletida de que a dispensa do pagamento de tributos é algo que favorece 
o contribuinte, razão pela qual a observância da legalidade talvez não fosse 
tão	importante.

Entretanto, como tentaremos demonstrar, a submissão das exone-
rações tributárias à legalidade é essencial para que se realize um dos prin-
cípios mais caros ao direito tributário, na verdade a todo o direito, que é o 
princípio	da	igualdade.

Sem a submissão das exonerações tributárias ao princípio da legali-
dade,	não	há	como	se	falar	em	isonomia	tributária.	Daí	decorre	a	sua	grande	
importância, ainda não devidamente reconhecida pela doutrina e pela juris-
prudência pátrias, razão pela qual o mesmo princípio é violado impunemente 
até	com	certa	frequência.

Iniciaremos o trabalho com uma rápida exposição dos princípios da 
legalidade	e	da	igualdade	no	direito	tributário.	Em	seguida,	passaremos	ao	
exame do dispositivo constitucional que consagra especificamente a lega-

1		Juiz	Federal	Substituto.
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lidade para a seara das exonerações tributárias, fazendo ainda uma rápida 
abordagem	da	questão	dos	privilégios	tributários	odiosos.

2 O porquê da legalidade no direito tributário

Desde	milênios,	tributos	são	cobrados	do	povo.	Ontem	pelo	prín-
cipe,	hoje	pelo	Estado.	Não	obstante,	se	no	passado	a	tributação	se	fazia	
simplesmente em decorrência da força dos soberanos, amparada ainda na 
legitimação que eles tinham em decorrência da tradição e da religião, no 
Estado	moderno	isso	não	é	mais	possível.

No Estado moderno, só é possível a tributação imposta pelo direito 
com a legitimidade decorrente do fato de que o povo governa a si mesmo 
e	tributa	a	si	mesmo	e,	por	isso,	a	tributação	deve	decorrer	da	lei.	Como	
ensina Jürgen Habermas, é o direito que faz a mediação entre a “faticidade” 
e a validade, entre o fato de que há uma força imposta de cima para baixo, 
dos governantes para o povo (faticidade), mas que tem uma legitimidade 
que vai de baixo para cima (validade), decorrente da sua elaboração por 
representantes	eleitos.

No Estado moderno, seja no Estado liberal, no Estado social ou no 
Estado democrático de direito a tributação só é possível se for consentida, se 
tivermos	o	povo	tributando	a	si	mesmo.	Portanto,	a	tributação	só	pode	se	dar	
por meio da lei, pois é por ela que o povo, por meio de seus representantes 
eleitos,	dá	o	seu	consentimento	para	que	seja	imposta	a	tributação.

Mesmo aqueles que consideram que a legalidade não garante que 
a tributação seja consentida reconhecem nela um grande avanço sobre a 
simples	relação	de	poder	que	existia	anteriormente.	É	o	caso	de	Hugo	de	
Brito	Machado	(2001,	p.18),	que	assevera:

Adotado o princípio da legalidade, pode-se afirmar, pelo menos, que a 
relação de tributação não é uma relação simplesmente de poder, mas 
uma	relação	jurídica.	Isto	evidentemente	não	basta,	mas	é	alguma	coisa,	
menos	ruim	que	o	arbítrio.	Não	garante	que	o	tributo	seja	consentido,	
mas	preserva	de	algum	modo	a	segurança.

3 Evolução histórica da legalidade tributária

Misabel	Abreu	Machado	Derzi	(1998,	p.	50-51)	traz-nos	um	histórico	
da evolução do princípio da legalidade no direito tributário:
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Nas suas origens, a legalidade em matéria tributária, como autocon-
sentimento ou autotributação, ou como defesa da economia privada 
à ação do poder público, é conquista prévia e anterior à autorização 
orçamentária	e	à	anualidade.	
[...]
As bases políticas das limitações ao poder de tributar vêm provavel-
mente da Idade Média, quando se desagrega a estrutura estatal e o rei 
perde força frente aos senhores feudais, os quais, por “vontade pró-
pria”,	e	não	por	imposição,	anuem	ao	pagamento	de	tributos.	Rastello,	
em seu Diritto Tributario	(p.	207,	nota	13),	observa	que	as	prestações	
patrimoniais do senhor do feudo, nos primeiros tempos, têm caráter 
voluntário e de subsídio oferecido ao Estado (são os domum, benevolen-
ce, joyeuse entrée	etc...	help, adiutorum, aide, subsidy, Steuer de steuem 
-	ajudar).	Com	a	decadência	do	feudalismo	e	o	reforço	da	autoridade	
estatal, posteriormente o sentido dessa terminologia começa a ser 
alterado,	destacando-se	a	conotação	de	dever.	(Cf.	Augusto	Fantozzi,	
Diritto Tributario,	Torino,	Utet,	1991,	p.	70.)
Por isso, o princípio da legalidade dos tributos, antes de afirmar-se na 
Revolução Francesa e de manifestar-se enquanto princípio fundamen-
tal	do	Estado	de	Direito	no	constitucionalismo	do	século	XIX,	derivou	
primeiro, como registra Ottmar Bühler, do corporativismo medie-
val.	(V.	Princípios de Derecho Internacional Tributário,	trad.	Fernando	
Cervera	Torrejin,	Madrid,	Ed.	de	Derecho	Financiero,	1968,	p.	200.)	
Seus	precedentes	históricos	montam	ao	século	XI,	sendo,	portanto,	
anteriores	à	Carta	Magna	inglesa	de	João-Sem-Terra.	Correspondem	
ao princípio da autotributação, vale dizer, ao juízo de que os encargos 
tributários deveriam ser previamente consentidos por aqueles que o 
suportassem.	Victor	Uckmar	(Princípios Comuns de Direito Constitucio-
nal Tributário,	trad.	de	Marco	Aurélio	Greco,	São	Paulo,	Ed.	RT,	1976,	
pp.	10-20),	citando	Mitchell	(Taxation in Medieval England,	New	Haven,	
1951,	p.	158),	lembra	os	seguintes	fatos	que	exemplificam	o	princí-
pio	da	autotributação	nos	séculos	XI	e	XII:	a	promessa	de	Anselmo	a	
William	Rufus,	em	1096,	de	quinhentas	libras	esterlinas,	repelida	pelo	
rei, por insuficiente, teve na recusa do arcebispo um empecilho para 
ser	aumentada;	a	autotributação	eclesiástica,	consagrada	no	Lateran 
Council,	de	1179;	as	decisões	de	1188,	que	instituíram	o	tributo	de	
um décimo da renda, foram tomadas com a intervenção pessoal de 
Henrique	II	a	fim	de	se	obter	o	consentimento	da	cidade	ao	pagamento;	
incidente	semelhante	se	dá	em	1192,	quanto	ao	recolhimento	de	cem	
mil	libras	esterlinas,	necessárias	para	resgatar	Ricardo	I	etc...
Também	consignado	na	famosa	Carta	do	século	XIII,	o	princípio	da	
legalidade	ali	foi	mantido	intocado.	Paulatinamente	alargou-se	a	con-
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cepção do prévio consentimento, antes limitado a segmentos privile-
giados da população, com a declaração do princípio da representação 
através do Act of Appropriation	(1626),	da	compilação	do	Petition of 
Rights	(1628)	e	do	Bill of Rights	(1688)	em	que	se	exigia	a	imposição	
de	tributos	por	ato	do	Parlamento.
Alerta-nos Uckmar para o fato de que, não só na Inglaterra, como 
também em outros Estados, já na Idade Média, se praticava o prévio 
consentimento	ou	a	autotributação	(Cf.,	op.	cit.,	pp.	16-20).	Finalmente,	
em	França,	os	estados	gerais	já	tinham	postulado,	em	1735,	a	faculdade	
de aprovar os impostos, regra que integrou a Declaração de Direitos 
(1789)	e	a	Constituição	de	1791.
Correspondendo sempre a um ideal de co-participação política, o 
princípio da legalidade, seja em matéria penal, administrativo-orça-
mentária ou tributária, floresceu graças aos fatores socioeconômicos 
do Estado burguês, representando a mais significativa expressão do 
princípio	jurídico	da	segurança..

4 O princípio da legalidade na Constituição brasileira

O princípio da legalidade aplica-se a todo o direito, estando consa-
grado,	em	nosso	direito	positivo,	como	garantia	fundamental,	no	art.	5º,	II,	
da Constituição:

Art.	5º	Todos	são	iguais	perante	a	lei,	sem	distinção	de	qualquer	na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
[...]
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 
senão	em	virtude	de	lei;
[...]

Não obstante seja visto até com algum desprezo por alguns operado-
res do direito, que veem na sua invocação um “ranço positivista”, o princípio 
da legalidade é essencial para a realização de um dos dois valores básicos 
do	direito:	a	segurança	jurídica.	Sem	legalidade,	não	há	como	se	falar	em	
segurança	jurídica,	valor	máximo	do	direito,	ao	lado	da	justiça.

Embora já o tenha tornado aplicável a todo o direito, consagrando-o 
como	um	dos	direitos	e	garantias	fundamentais	no	art.	5º,	II,	da	Constituição,	
o	constituinte	de	1988	entendeu	por	bem	reforçar	o	princípio	da	legalida-
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de em relação ao direito tributário, no que não pode ser considerada uma 
grande inovação, uma vez que, se é certo que a legalidade é essencial a todo 
o direito, uma vez que o Estado de direito é o governo das leis, em vez do 
governo dos homens, também é certo que sempre se entendeu que a lega-
lidade	é	especialmente	importante	no	direito	penal	e	no	direito	tributário.

Dessa	sorte,	a	par	da	legalidade	geral	do	art.	5º,	II,	instituiu-se	tam-
bém	o	princípio	da	legalidade	tributária,	prevista	no	art.	150,	I	e	seu	§	6º,	
da Constituição:

Art.	150.	Sem	prejuízo	de	outras	garantias	asseguradas	ao	contribuinte,	
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
I	–	exigir	ou	aumentar	tributo	sem	lei	que	o	estabeleça;
[...]
§	6º	.Qualquer	subsídio	ou	isenção,	redução	de	base	de	cálculo,	conces-
são de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, 
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, 
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem 
prejuízo	do	disposto	no	art.	155,	§	2º,	XII,	g.
[...]

Observe-se que, em regra, os autores mencionam apenas o inciso I 
do	art.	150	da	Constituição	ao	se	referirem	à	legalidade	tributária.	Todavia,	
entendemos	que	o	§	6º	do	mesmo	artigo	também	integra	a	consagração	do	
princípio da legalidade tributária como direito positivo, de forma a realizá-
-lo plenamente, contribuindo para realizar, também, outro importantíssimo 
princípio	jurídico,	qual	seja,	o	da	igualdade.

5 O princípio da igualdade

O princípio da igualdade é, sem a menor sombra de dúvida, um dos 
mais	importantes	princípios	jurídicos.	Da	mesma	forma,	é	também	um	dos	
princípios	que	mais	apresentam	dificuldades	para	o	jurista.

Na antiguidade, não predominava a crença de que todos os homens 
fossem	iguais.	Pelo	contrário,	havia	a	crença	de	que	os	homens	eram	desi-
guais,	possuindo	direitos	diversos	conforme	a	condição	do	seu	nascimento.	

Na modernidade, evoluiu-se para a igualdade de todos perante a lei, 
lei essa que deveria ignorar as naturais desigualdades existentes entre os 
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homens.	E,	nunca	é	demais	lembrar,	mesmo	essa	igualdade	era	bastante	
limitada, uma vez que excluía inúmeras pessoas, destacadamente as mu-
lheres	e	os	escravos.

Hoje, a noção corrente do princípio é aquela expressa por Rui Bar-
bosa (1999,	p.	26),	em	seu	famoso	discurso	para	os	formandos	de	1920	da	
Faculdade de Direito de São Paulo: 

A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente 
aos	desiguais,	na	medida	em	que	se	desigualam.	Nesta	desigualdade	so-
cial, proporcionada à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira 
lei	da	igualdade.	O	mais	são	desvarios	da	inveja,	do	orgulho,	ou	da	lou-
cura.	Tratar	com	desigualdade	a	iguais,	ou	a	desiguais	com	igualdade,	
seria	desigualdade	flagrante,	e	não	igualdade	real.	Os	apetites	humanos	
conceberam inverter a norma universal da criação, pretendendo, não 
dar a cada um, na razão do que vale, mas atribuir o mesmo a todos, 
como	se	todos	se	equivalessem.

O grande problema é, todavia, distinguir quando uma norma, ao es-
tabelecer tratamento desigual, de fato realizou o princípio da igualdade e 
quando,	pelo	contrário,	simplesmente	estabeleceu	privilégios	inaceitáveis.

Ricardo Lobo Torres (1999,	p.	327-328), reportando-se ao Tribunal 
Constitucional alemão e ao constitucionalismo norte-americano, traz-nos 
alguma orientação:

“Não	há	nenhuma	resposta	certa	e	segura.	O	critério	é	formal	e	vai	
ser	preenchido	pelas	valorações	e	pelos	princípios	constitucionais.	
Só a razoabilidade na escolha do legislador é que pode afastar a arbi-
trariedade	em	que	radica	a	desigualdade.	O	Tribunal	Constitucional	
alemão estabeleceu alguns princípios para detectar a desigualdade: 
antes,	na	década	de	50,	aderira	ao	critério	material,	influenciado	por	
Leibholz, afirmando que “a regra da igualdade é ferida quando não se 
encontra um fundamento racional, material ou derivado da natureza 
das coisas (Natur der Sache) para a diferenciação ou igualação da lei, 
ou,	em	síntese,	quando	a	determinação	seja	arbitrária	(willkürlich)”;	
recentemente,	na	década	de	80,	desenvolveu	a	argumentação	apelidada	
de novo formalismo (neue Formal), baseada em comparação intersub-
jetiva, dizendo que a norma constitucional que prevê a igualdade de 
todos perante a lei é desrespeitada “quando um grupo de destinatários 
da norma (eine Gruppe von Normadressaten) em comparação com 
outro grupo de destinatários seja tratado de modo diferente, apesar de 
inexistir diferença de qualquer qualidade ou peso (von solcher Art und 
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solchem	Gewicht),	que	justifique	o	tratamento	desigual”.	O	constitu-
cionalismo americano vem afirmando que a igualdade que penetra nas 
cláusulas dos privileges and immunities, equal protection, due process, 
dormant commerce e eminent domain repele as “nuas preferências” 
(naked preferences), isto é, as preferências destituídas de razão ou de 
fundamento	nos	direitos	individuais.
O princípio constitucional da igualdade, por conseguinte, significa so-
bretudo proibição de arbitrariedade, de excesso ou de desproporcio-
nalidade	(=	não-razoabilidade)2.
Essas mesmas idéias devem prevalecer no exame da desigualdade 
fiscal.	É	necessário	que	o	critério	do	discrime	seja	razoável	ou	pro-
porcionado e se compatibilize com o objetivo da norma tributária, 
o que afasta desde logo as diferenças que não se cifram na situação 
econômica do contribuinte ou das regiões, como sejam as baseadas no 
sexo,	na	profissão,	no	domicílio	etc.	A	CF88	já	de	incumbiu	de	proibir	
explicitamente diversos privilégios e discriminação, como adiante 
veremos,	por	implicarem	tratamento	desigual.	A	igualdade	fiscal	para	
a Constituição, portanto, é proibição de arbitrariedade, excesso ou 
desproporção3.

6 A legalidade específica relativa às exonerações tributárias

Como	vimos,	o	art.	150,	I,	da	Constituição	consagra	o	princípio	da	
legalidade	em	relação	à	instituição	e	majoração	de	tributos.	Assim,	da	mesma	
forma que no direito penal se diz que não há crime sem lei anterior que a 
estabeleça e não há pena sem prévia cominação legal, no direito tributário 
se diz que não há tributo sem lei anterior que preveja a incidência dele, des-
crevendo	de	forma	minudente	todos	os	elementos	relativos	a	ele.

2  Em nota de rodapé ao trecho citado, o autor observa que a Suprema Corte norte-americana já disse 
que é proibido distinguir entre cidadãos, salvo se “there are perfectly valid independent reasons 
for the preference”, ou seja, a distinção só é válida se existirem razões perfeitamente válidas que 
justifiquem	a	mesma.

3  Como exemplos do exame da validade de isenções tributárias em face do princípio da isonomia, 
Aldemário Araújo Castro, lembra que o Supremo Tribunal Federal já considerou constitucional a 
isenção	de	IPI	para	taxistas	e	portadores	de	deficiência	física	na	aquisição	de	veículos	e	a	isenção	
de	IPVA	para	os	proprietários	de	veículos	destinados	a	transporte	escolar	(ADIN	MC	1.655),	tendo	
declarado inconstitucional lei estadual que estabelecia isenção de IPVA para os proprietários de 
veículos destinados a transporte escolar vinculados a uma determinada cooperativa local (ADIN 
MC	1.655)	e	lei	municipal	que	concedia	isenção	de	IPTU	para	servidores	públicos	estaduais	(AGRAG	
157.871).
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Mas, além dessa dimensão da legalidade, relativa à instituição ou 
majoração	de	tributos,	prevista	no	seu	inciso	I,	o	mesmo	artigo	150	da	Consti-
tuição,	no	seu	§	6º,	traz	uma	nova	faceta	da	legalidade,	instituindo	uma	legali-
dade	específica	para	a	criação	de	quaisquer	formas	de	exoneração	tributária.	

Essa legalidade específica é de grande importância, sendo absoluta-
mente	necessária	para	garantir	a	igualdade	em	sede	de	tributação.	

De fato, de nada adiantariam as normas da Constituição que preveem 
o tratamento isonômico dos contribuintes quando da instituição e cobrança 
de tributos, se as autoridades administrativas pudessem, sem lei, conceder 
isenções, anistias, remissões ou outras formas de exoneração tributária, à 
mercê do seu subjetivismo, do seu desejo de favorecer os integrantes do seu 
grupo	político,	seus	financiadores	de	campanha	etc.

Sacha Calmon Navarro Coêlho (1993,	p.	70), em comentário referente 
apenas à remissão, mas que poderia perfeitamente ser aplicável às outras 
formas de exoneração tributária, observa:

A remissão com dois esses (ss), esta sim é outra força autônoma de ex-
tinção	do	crédito	tributário.	O	credor	perdoa	o	devedor,	em	atenção	à	
nobreza	de	valores	mais	importantes	que	a	percepção	do	tributo.	Se	a	
remissão não for nobre haverá trampa, vileza e ilegalidade, que de todos é 
o	dever	de	contribuir	para	o	tesouro	da	polis,	em	homenagem	à	isonomia.

Para prevenir, portanto, esses riscos, o constituinte criou uma legali-
dade específica para as exonerações tributárias, havendo a redação original 
da	Constituição	de	1988	sido	bastante	aperfeiçoada,	a	partir	de	1993,	com	
a	Emenda	Constitucional	3.

Antes de mais nada, vejamos a redação original do dispositivo cons-
titucional,	que	vigeu	de	5	de	outubro	de	1988	a	16	de	março	de	1993:	

Art.	150.	Sem	prejuízo	de	outras	garantias	asseguradas	ao	contribuinte,	
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]
§	6º	Qualquer	anistia	ou	remissão,	que	envolva	matéria	tributária	ou	
previdenciária, só poderá ser concedida através de lei específica, fe-
deral,	estadual	ou	municipal.	
[...]

Não obstante demonstrasse desde a origem a intenção do constituinte 
de	impedir	a	existência	de	desonerações	tributárias,	a	redação	original	do	§	
6º	do	art.	150	deixava	a	desejar,	pois	permitia	subentender	que	outras	for-
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mas de exoneração tributária podiam ser concedidas sem lei, embora essa 
evidentemente não fosse a melhor interpretação, uma vez que a proibição 
podia ser deduzida sistematicamente do tratamento dado pela Constituição 
à	legalidade	e	à	isonomia	na	tributação.

De toda sorte, uma vez que normas explícitas são normalmente pre-
feríveis às normas implícitas, demandando menores explicações para quem 
as	invoca	e	menores	dúvidas	para	o	juiz,	com	a	Emenda	Constitucional	03,	
vigente	a	partir	de	17	de	março	de	1993,	a	redação	do	dispositivo	foi	sensi-
velmente	aperfeiçoada.

Confira-se a nova redação, em vigor até hoje:

Art.	150.	Sem	prejuízo	de	outras	garantias	asseguradas	ao	contribuinte,	
é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
[...]

§	6º.	Qualquer	subsídio	ou	isenção,	redução	de	base	de	cálculo,	conces-
são de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, 
taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, 
federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias 
acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem 
prejuízo	do	disposto	no	art.	155,	§	2º,	XII,	g.
[...]

Com a nova redação, explicitou-se que há necessidade de lei para a 
concessão de toda e qualquer forma de exoneração tributária, evitando-se 
a “tentação” da Administração de concedê-los por vias transversas, além de 
se reforçar a exigência de que, em relação ao ICMS, as desonerações sejam 
precedidas	de	acordo	entre	os	estados	federados,	por	meio	de	convênio.

Feita a apresentação do dispositivo, vejamos alguns comentários so-
bre	esse	dispositivo,	iniciando	com	Misabel	de	Abreu	Machado	Derzi	(1998,	
p.	100-102):

A isenção e outros benefícios sempre dependem de lei própria, espe-
cífica.	Igualmente	não	podem	ser	canceladas	por	ato	do	Poder	Execu-
tivo, mas apenas por meio da edição de um novo diploma legal (a não 
ser	quando	sujeita	a	prazo	certo).	Entende-se	que	apenas	o	legislador	
pode avaliar os superiores interesses da coletividade que venham a 
legitimar	a	isenção	ou	a	sua	revogação.	Apenas	as	isenções	do	imposto	
incidente sobre a circulação de mercadorias, que é de competência 
dos Estados-membros da Federação, dependem, além disso, de pré-
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vio convênio firmado entre eles, para evitar prejuízos a conflitos de 
interesses econômicos entre as regiões mais ou menos ricas, mais ou 
menos	industrializadas	do	País.
[...]
O	art.	150,	§	6°,	da	Constituição	de	1988	foi	alterado	pela	Emenda	
Constitucional	3,	de	17/03/1993,	ganhando	uma	extensão	muito	maior,	
ou seja:
Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de 
crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou 
contribuições, só poderá ser concedido mediante lei específica, federal, 
estadual ou municipal, que regule exclusivamente as matérias acima 
enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo 
do disposto no art. 155, § 2 °, XII, g	.
A	redação	anterior	do	mesmo	§	6°	mencionava	o	princípio	da	legalidade	
específica em relação à anistia e à remissão além de ainda distinguir 
entre	“matéria	tributária	ou	previdenciária“.
Tal dito constitucional induzia o entendimento equivocado de que 
outras formas de exoneração tributária e subsídios como isenção, con-
cessão de crédito presumido e redução de base de cálculo prescindiam 
de	lei	específica.	Também	já	não	se	poderia	duvidar	do	caráter	tribu-
tário,	atribuído	pela	Constituição	de	1988,	às	contribuições	de	custeio	
da Seguridade Social, razão pela qual não cabia a distinção em relação 
à	matéria	previdenciária.
A	Emenda	3,	de	1993,	nessa	parte,	aperfeiçoou	a	Constituição.	Eliminou	
o distinguo anterior inadequado e estendeu o princípio da legalidade 
específica a quaisquer subsídios e causas extintivas ou excludentes do 
crédito	tributário.	Com	isso,	o	ditame	objetivamente	consagra:
– A exclusividade da lei tributária para conceder quaisquer exonera-
ções, subsídios e outros benefícios, redutores, extintivos ou excluden-
tes do crédito tributário, com o que se evitam as improvisações e os 
oportunismos por meio dos quais, subrepticiamente, certos grupos 
parlamentares introduziam favores em leis estranhas ao tema tribu-
tário,	aprovadas	pelo	silêncio	ou	desconhecimento	da	maioria;
– A especificidade da lei tributária, vedando-se fórmulas indetermina-
das	ou	delegantes	de	favores	fiscais	ao	Poder	Executivo;
a exigência de prévios convênios interestaduais para a concessão de 
tais benefícios em se tratando do imposto estadual incidente sobre 
operações	de	circulação	de	mercadoria.
– A lei não pode mais autorizar a autoridade administrativa a conce-
der remissão de forma indeterminada e discricionária, como dispõe 
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o	art.	172	do	Código	Tributário	Nacional,	sem	definir	com	precisão	a	
oportunidade, as condições, a extensão e os limites quantitativos do 
seu	alcance.	Sem	validade	portanto	o	artigo,	à	luz	da	Emenda	Consti-
tucional	3.

Sobre o mesmo dispositivo, foco do presente trabalho, Sacha Calmon 
Navarro	Coêlho	(1999,	p.	299-300)	traça	os	seguintes	comentários:

A ratio da limitação ora sob comento é de ordem pragmática e não 
sistêmica.	Impressionou	o	constituinte	a	quantidade	enorme	de	“de-
legações” legislativas nas três ordens de governo da Federação “au-
torizando” o Poder Executivo a dar anistias e remissões, sob meras 
cláusulas abertas, deixando para o ato administrativo a fixação dos 
permissivos.	Sim,	porque	presentemente,	pelo	CTN,	tanto	a	anistia	
quanto a remissão são matérias sob reserva de lei em sentido formal 
e	material	(art.	97	do	CTN).
A	anistia	é	o	perdão	das	penalidades	fiscais	(multas).	A	remissão	é	o	
perdão do tributo já constituído, a pagar ou que já deveria ter sido 
pago.	Evidentemente	não	cabe	ao	Executivo	decidir	sobre	a	tributação	
ou	a	sua	dispensa,	daí	a	ênfase	da	Constituição	de	1988.	O	dispositi-
vo,	juridicamente	dispensável,	encontra	justificativa	política.	Em	fim	
de governo ou vésperas de eleição, tornou-se hábito por estes brasis 
afora dar anistias e remissões fiscais sem motivos justos, a não ser 
o de captar a simpatia do eleitor (mancomunados, o Executivo e o 
Legislativo utilizavam o patrimônio fiscal realizável, dispensando-o e 
dissipando-o	com	intuitos	eleitoreiros).	Em	detrimento,	diga-se,	dos	
bons	contribuintes.
A regulação de como podem ser concedidas anistias a remissões é 
hoje	regrada	no	CTN,	em	pleno	vigor,	certo	entretanto	que	o	art.	172	
está parcialmente atingido pela nova Constituição, negatória de au-
torizações.
[...]
A	Constituição	de	1988	não	se	limita	a	exigir	lei	específica,	caso	a	caso,	
para	a	concessão	de	anistias	e	remissões	fiscais.	A	limitação	ao	po-
der de tributar e de exonerar abarca “qualquer subsídio” ou isenção, 
redução de base de cálculo (reconhecendo que a expressão “isenção 
parcial” para nominar as reduções de base de cálculo não faz sentido)4 
e	concessão	de	crédito	presumido.

4  O autor se refere à questão de se as reduções de base de cálculo e de alíquota são isenções parciais 
como	entendem	alguns	(v.g.	Souto	Maior	Borges)	ou	instituto	diverso,	como	entende	ele.	Sobre	a	
questão,	consulte-se	COÊLHO,	Sacha	Calmon	Navarro.	Teoria	geral	do	tributo	e	da	exoneração	tri-

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   256 20/9/2012   16:32:23



II Jornada de Direito Tributário

257

O objetivo da extensão foi evitar a “guerra fiscal” entre os Estados-
-membros	da	Federação.	O	imposto	mais	visado	foi	o	ICMS,	por	razões	
óbvias,	de	todos	conhecidas.
Obtempere-se que a expressão “qualquer subsídio” não tem con-
teúdo	jurídico	preciso.	Financiamentos	a	empreendimentos,	oferta	
de distritos industriais, políticas diversas de auxílio a instalações de 
indústrias novas, incentivos creditícios e às exportações, dilação do 
termo ad quem para pagamento de tributos estariam abrangidos pela 
vedação? Tudo indica que sim, embora tais matérias, exceto a do dia 
do pagamento (moratória), sejam estranhas ao Direito Tributário, 
não	porém	ao	Financeiro.	Houve	atecnicismo.	Contudo,	a	disposição	é	
salutar por exigir a reforçar o princípio da reserva de lei para operar 
assuntos conexos à tributação, mantendo o mais possível o princípio 
da	generalidade,	obstando,	sobremais,	a	guerra	fiscal.

7 Os institutos mencionados na redação do § 6º do art. 150

Ao	alterar	a	redação	do	§	6º	do	art.	150,	por	meio	da	Emenda	3,	o	
constituinte derivado tentou deixar claro que a concessão de quaisquer exo-
nerações	tributárias,	sejam	diretas	ou	indiretas,	estão	sob	a	reserva	de	lei.

Isso porque a criatividade de nossos administradores públicos é 
grande e havia, como ainda há, a tentação de conceder benefícios fiscais 
sem	utilização	de	lei,	por	via	transversa.	

Assim, estando proibido de conceder uma isenção, o administrador 
público poderia recorrer a formas outras do direito tributário, como a con-
cessão de créditos presumidos ou a redução da base de cálculo, ou até mesmo 
extratributárias,	como	a	simples	devolução	de	parte	do	imposto	pago.

Assim sendo, tentou-se dar redação bastante ampla ao dispositivo 
de forma que ele abarcasse toda e qualquer forma de redução do encargo 
tributário,	ainda	que	ela	se	desse	por	mecanismos	fora	do	direito	tributário.

De toda sorte, examinemos, ainda que de forma rasteira, os institutos 
mencionados na atual redação do dispositivo legal, deixando recomendada 
aos interessados no aprofundamento do estudo da classificação das formas 
de exoneração tributária a obra Teoria Geral do Tributo e da Exoneração 
Tributária,	do	prof.	Sacha	Calmon	Navarro	Coêlho.

butária.	3.ed.	Belo	Horizonte	:	Del	Rey,	2000.	p.	188-189.

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   257 20/9/2012   16:32:23



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

258

Iniciaremos pela isenção, anistia e remissão, que são institutos trata-
dos pelo direito tributário com frequência e que ainda são objeto de confusão, 
especialmente	na	linguagem	jornalística	e	popular.

Roque Antônio Carazza (1994,	p.	390-392) apresenta o seguinte 
panorama dos três institutos e suas diferenças, panorama esse cuja trans-
crição é oportuna porque traz os comentários do autor sobre o dispositivo 
constitucional em tela:

Aqui chegados, tomamos a liberdade de destacar que a isenção não se 
confunde	nem	com	a	remissão,	nem	com	a	anistia.
Isenção, como vimos de ver, é uma limitação legal do âmbito de va-
lidade	da	norma	jurídica	tributária,	que	impede	que	o	tributo	nasça.	
Ou, se preferirmos, é a nova configuração que a lei dá à norma jurídica 
tributária, que passa a ter seu âmbito de abrangência restringido, im-
pedindo, assim, que o tributo nasça (evidentemente naquela hipótese 
descrita	na	lei	isentiva).
Já	a	remissão	é	o	perdão	legal	do	débito	tributário.	É,	na	terminologia	
do Código Tributário Nacional, uma causa extintiva do crédito tribu-
tário	(art.	156,	IV).	Faz	desaparecer	o	crédito	já	nascido	e	só	pode	ser	
concedida	por	lei	da	pessoa	política	tributante.	Fazemos	essa	última	
proclamação baseados no princípio da indisponibilidade do interesse 
público,	de	largo	trânsito	no	direito	Tributário	brasileiro.	A	Fazen-
da	Pública	não	é	a	“dona”	do	tributo.	Ela	o	lança	e	o	arrecada,	nos	
estritos	termos	da	lei.	Não	lhe	é	dado	abrir	mão,	sponte propria, de 
seu	recolhimento.	Pelo	contrário,	só	poderá	deixar	de	arrecadá-lo	em	
cumprimento a uma lei autorizadora (praticará, pois, também neste 
caso,	um	ato	administrativo	vinculado).

A remissão — se for total — faz desaparecer o objeto do tributo (o 
pagamento),	pondo	termo,	assim,	à	obrigação	tributária.	Tornamos	a	
repetir que esta figura se distingue da isenção, que, como referimos, 
evita o nascimento da própria obrigação tributária (pelo menos na 
hipótese	contemplada	na	lei	isentiva).
Em apertada síntese, pois, a isenção impede que o tributo nasça e a 
remissão	faz	desaparecer	o	tributo	já	nascido.
Os	efeitos	são	os	mesmos:	a	não	arrecadação	do	tributo.
Só que a lei isentiva é lógica a cronologicamente anterior ao nascimento 
do tributo (quando ele nasce), ao passo que a lei remissiva é lógica 
a	cronologicamente	posterior	ao	nascimento	deste	mesmo	tributo.	
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Portanto, a lei de isenção é um prius e a lei remissiva um posterius, no 
que	se	refere	ao	nascimento	do	tributo.

Com	a	isenção	e	com	a	remissão	não	devemos	confundir	a	anistia.	Esta	
diz respeito às penalidades pecuniárias, como leciona Hugo de Brito 
Machado: “Anistia é a exclusão do crédito tributário relativo a penali-
dades	pecuniárias.	O	cometimento	de	infração	à	legislação	tributária	
enseja a aplicação de penalidades pecuniárias, multas, e estas ense-
jam	a	constituição	do	crédito	tributário	correspondente.	Pela	anistia,	
o legislador extingue a punibilidade do sujeito passivo, infrator da 
legislação	tributária,	impedindo	a	constituição	do	crédito.	Se	já	está	
o crédito constituído, o legislador poderá dispensá-lo pela remissão, 
mas	não	pela	anistia.	Esta	diz	respeito	exclusivamente	a	penalidade	
a há de ser concedida antes da constituição do crédito.(MACHADO,	
2001,	p.	200).

A anistia, pois, perdoa, total ou parcialmente, a sanção tributária, isto 
é,	a	multa	decorrente	do	ato	ilícito	tributário.	Incide	sobre	a	infração	
tributária, desconstituindo sua antijuridicidade, como observa Paulo 
de	Barros	Carvalho.	Por	evidente,	aparta-se	do	tributo,	que	não	com-
preende	a	sanção	de	ato	ilícito.

Em linguagem leiga (que ousaríamos chamar de “jornalística”) é co-
mum	dizer-se	que	uma	lei	concedeu	“anistia	de	tributos”.	Com	verdade,	
ela	concedeu	uma	remissão	tributária.
A lei de anistia, em termos técnico-jurídicos, portanto, faz desaparecer 
as	multas	decorrentes	da	prática	de	infrações	tributárias	(cf.,	inclusive,	
o	art.	180	do	CTN).
Por óbvio, as remissões e as anistias só poderão ser concedidas por 
meio	de	lei	editada	pela	pessoa	política	tributante.	Só	quem	tributou	
— tendo competência constitucional para fazê-lo — pode remitir ou 
anistiar.	

[...]
Verdade seja, a Carta Magna afasta qualquer possibilidade de testilhas 
doutrinais,	sobre	este	assunto,	já	que,	em	seu	art.	150,	§	6°,	estabelece,	
com todas as letras: “Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de 
cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos 
a impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante 
lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente 
as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou con-
tribuição,	sem	prejuízo	do	disposto	no	art.	155,	§	2°,	XII,	g”	(redação	
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da	EC	3/93).	Observamos,	de	passagem,	que	houve	uma	involuntária	
omissão	do	constituinte,	em	relação	ao	Distrito	Federal.	Estamos	em	
crer, porém, que este defeito da cláusula averiguada não impe de que 
qualquer anistia ou remissão que envolva matéria tributária ou previ-
denciária, no âmbito do Distrito Federal, deva ser concedida per meio 
de	lei	distrital.	Isto	porque,	come	vimos	e	revimos,	o	Distrito	Federal	
também desfruta de autonomia jurídica, tendo sido posto, pela Lei 
Fundamental, na posição de pessoa política (igual, em dignidade cons-
titucional,	à	União,	aos	Estados	a	aos	Municípios).	Qualquer	questão	
tributária (inclusive a anistia e a remissão de tributes) concernente 
ao	Distrito	Federal	só	poderá	ser	regulada	per	meio	de	lei	própria.

Vistas brevemente a isenção, a remissão e a anistia, tracemos rápidas 
considerações sobre a redução de base de cálculo e a concessão de crédito 
presumido.

Trata-se de formas indiretas de redução do quantum debeatur da 
obrigação	tributária,	utilizadas	pelo	legislador	por	motivos	diversos.

Na redução da base de cálculo, obtém-se o efeito equivalente a uma 
diminuição de alíquota por uma redução da base de cálculo sobre a qual o 
imposto a pagar é calculado, podendo, por exemplo, ser usada como forma 
de manter a uniformidade de base de cálculo e alíquota de um dado tributo 
e ao mesmo tempo conceder uma desoneração parcial para determinados 
produtos.

Imaginemos	um	caso	concreto,	para	facilitar	a	interpretação.	No	ICMS,	
nas operações de circulação de mercadorias, a base de cálculo do imposto 
é o valor da operação e a alíquota padrão nas operações dentro do Estado 
é	de	18%.	Imaginemos	que	o	legislador	queira	beneficiar	os	consumidores	
instituindo uma tributação menor para os produtos integrantes da chamada 
cesta	básica.	Uma	forma	de	fazê-lo	seria	instituir	uma	alíquota	menor	para	
essas	operações,	por	exemplo,	9%.	Pode-se,	porém,	obter	efeito	semelhante	
determinando que no cálculo do imposto a pagar seja feito, para as operações 
com esses produtos, com a aplicação a alíquota normal sobre uma base de 
cálculo	reduzida	de	50%.

Para não desviar o foco do problema, abstrair-nos-emos de comentar 
a questão de se, no exemplo proposto, as duas soluções mencionadas têm ou 
não o mesmo resultado financeiro para o contribuinte, uma vez que teríamos 
de examinar questões relativas a haver ou não exigência de estorno parcial 
dos créditos relativos às entradas, como costuma acontecer nas legislações 
do	ICMS.

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   260 20/9/2012   16:32:23



II Jornada de Direito Tributário

261

Sobre a redução de base de cálculo, diz Sacha Calmon Navarro Coêlho 
(2000,	p.	174-174):

As reduções de bases de cálculo e de alíquotas ocorrem sobre o modo 
de calcular o conteúdo pecuniário do dever tributário, determinando 
uma forma de pagamento — elemento liberatório do dever — que 
implica, necessariamente, uma redução do quantum tributário, em 
relação à generalidade dos contribuintes (ou em relação à situação 
impositiva	imediatamente	anterior.
[...]
Os tributos, contudo, dotados de uniformidade de alíquota e de bases 
de cálculo permitem possa a redução ser observada em contraste com 
o	restante	campo	sujeito	a	tributação.	É	o	caso	do	ICMS,	dotado	de	uni-
formidade	de	alíquotas.	Quando	dada	mercadoria	passa	a	ser	tributada	
não mais sobre o “valor da saída” — preço de venda ou transferência 
—	mas	sobre	10%,	digamos,	desse	valor,	estamos	em	face	de	evidente	
redução	de	tributo	devido.	Uma	espécie	de	exoneração,	melhor	dizen-
do,	bem	diversa	da	isenção	ou	da	imunidade.

A concessão de créditos presumidos é outra forma diferente de di-
minuição do valor do imposto a pagar, consistindo na concessão de valores 
a serem diminuídos do imposto a pagar, normalmente com finalidades ex-
trafiscais.

O exemplo clássico da concessão de créditos presumidos é o do “cré-
dito	prêmio	do	IPI”,	instituído	pelo	Decreto-Lei	491,	de	5	de	março	de	1969,	
que era um crédito concedido às empresas, para ser abatidos do montante 
do IPI a pagar, em função do montante das exportações de produtos manu-
faturados	que	promovessem.

Sobre o tema, comenta Sacha Calmon Navarro Coêlho (2000,	p.	
193-194):

De igual maneira, não há confundir, na província dos impostos não-
-cumulativos, os créditos fiscais (dedutíveis), concedidos para ajustar 
a tributação à não cumulatividade, com os créditos fiscais concedidos 
como	incentivos,	igualmente	redutores	do	imposto	a	pagar.	Sendo	tais	
gravames predicados constitucionalmente como não cumulativos e 
plurifásicos, a dedução do imposto devido nas operações anteriores 
decorre	do	próprio	perfil	desses	tributos.	Na	apuração	do	imposto	a	
pagar, os créditos fiscais deduzidos, por consubstanciarem imposto 
já pago nas operações anteriores, expressam um fato absolutamente 
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lógico	e	normal.	Outros	créditos,	porém,	que	por	isso	presumidos	(não	
reais), traduzem técnicas de redução do imposto a pagar, diferentes 
das	reduções	diretas	de	bases	de	cálculo	ou	de	alíquotas.	Uma	coisa	é	
o legislador dizer que a base de cálculo do ICMS nas saídas de batatas, 
ao	invés	de	100%,	é	de	10%	do	valor	da	operação,	e	outra,	manter	
como base de cálculo do ICMS o valor da operação, mas conceder aos 
Bataticultores, mensalmente, um crédito fiscal presumido equivalente 
a	90%	do	valor	das	operações	tributáveis.	Em	termos	econômicos,	é	
claro,	o	efeito	é	idêntico.	Perante	a	política	fiscal,	as	técnicas	são	di-
ferentes (e se localizam no mandamento	das	normas	de	tributação).

Quanto a “qualquer subsídio”, como bem observou Sacha Calmon Na-
varro Coêlho em passagem retro transcrita, a expressão não tem significado 
jurídico preciso, mas entende-se que por ela o constituinte derivado tentou 
abarcar quaisquer outras formas de concessão de benefícios a determina-
dos contribuintes, ainda que por meio de mecanismos estranhos ao direito 
tributário,	sejam	concedidos	a	não	ser	por	lei	específica.

Vejamos novamente a lição de Ricardo Lobo Torres (1999,	p.	357-358):
Desmistificou-se nos últimos anos o mecanismo dos privilégios e das 
desgravações	fiscais.	Percebe-se	hoje	que	são	todos	eles	conversíveis	
entre si, o que permite se lhes desvende a concessão injustificada, ainda 
que	camuflada	sob	diferentes	rótulos.	A	própria	legislação	ordinária	
brasileira emprega indistintamente os termos “incentivo”, “estímulo” 
e “prêmio”, que têm a mesma extensão dos privilégios e não possuem 
significado	jurídico	claro.
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-formal.	A	
verdade é que a receita e a despesa são entes de relação, existindo cada 
qual em função do outro, donde faz que tanto faz diminuir a receita, 
pela isenção ou dedução, como aumentar-se a despesa, pela restituição 
ou subvenção, que a mesma consequência financeira será obtida: o 
empobrecimento	do	ente	público	e	o	enriquecimento	do	contribuinte.
Atento à conversibilidade dos privilégios tributários e financeiros o 
intérprete	pode	detectar	com	maior	segurança	as	concessões	odiosas.	
Porque a manipulação dos diversos incentivos tem sempre o objetivo 
político de encobrir o nome dos beneficiários, atender a certas conve-
niências	políticas	e	evitar	o	controle	do	eleitor.
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Em suma, seja qual for o mecanismo utilizado (“isenção”, “redução 
de base de cálculo”, “crédito presumido”, “anistia”, “remissão”), ainda que 
por meio de mecanismos financeiros — não tributários — ou de quaisquer 
outras fórmulas (“qualquer subsídio”), toda e qualquer forma de exoneração 
tributária submete-se ao princípio da legalidade específica, consagrado no 
§	6º	do	art.	150	da	Constituição.

8 Indelegabilidade da competência

Em	decorrência	do	princípio	da	separação	de	poderes	(art.	2º	da	
CF/1988),	se	a	Constituição	exige	lei	específica	para	as	exonerações	tribu-
tárias, está claro que essa competência para a sua concessão não pode ser 
delegada ao Poder Executivo, ainda que por meio de lei, mesmo que com-
plementar, uma vez que a lei não pode alterar a atribuição de competências 
feita	pela	própria	Constituição.

Aliás, frise-se que não se trata de regra excepcional relativa à lega-
lidade específica das exonerações tributárias, mas característica normal do 
regime	da	legalidade.	Competência	que	a	Constituição	reservou	para	o	trata-
mento	por	lei	só	pode	ser	tratada	por	lei,	inadmissíveis	quaisquer	delegações.

Assim sendo, inconstitucionais são quaisquer leis que deleguem ao 
Poder	Executivo	o	poder	de	dispor	sobre	exonerações	tributárias.

Nesse sentido já decidiu o plenário do Supremo Tribunal 
Federal, no julgamento de medida cautelar em ação direta de 
inconstitucionalidade5 que tem a seguinte ementa, longa, mas didática:

AÇÃO	DIRETA	DE	INCONSTITUCIONALIDADE	-	LEI	ESTADUAL	QUE	
OUTORGA	AO	PODER	EXECUTIVO	A	PRERROGATIVA	DE	DISPOR,	NOR-
MATIVAMENTE,	SOBRE	MATÉRIA	TRIBUTÁRIA	-	DELEGAÇÃO	LEGIS-
LATIVA	EXTERNA	-	MATÉRIA	DE	DIREITO	ESTRITO	-	POSTULADO	DA	
SEPARAÇÃO	DE	PODERES	-	PRINCÍPIO	DA	RESERVA	ABSOLUTA	DE	LEI	
EM	SENTIDO	FORMAL	-	PLAUSIBILIDADE	JURÍDICA	-	CONVENIÊNCIA	
DA	SUSPENSÃO	DE	EFICÁCIA	DAS	NORMAS	LEGAIS	IMPUGNADAS	-	
MEDIDA	CAUTELAR	DEFERIDA.	

5 	 ADIN	 MC	 1.296/PE,	 Rel.	 Min.	 Celso	 de	 Mello.	 Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/
paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346960>.	Acesso	em:	12	jun.	2012.
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A essência do direito tributário — respeitados os postulados fixados pela 
própria Constituição — reside na integral submissão do poder estatal à 
rule of law. A lei, enquanto manifestação estatal estritamente ajustada aos 
postulados subordinantes do texto consubstanciado na Carta da Republi-
ca, qualifica-se como decisivo instrumento de garantia constitucional dos 
contribuintes contra eventuais excessos do Poder Executivo em matéria 
tributária. Considerações em torno das dimensões em que se projeta o 
principio da reserva constitucional de lei. A nova Constituição da Repu-
blica revelou-se extremamente fiel ao postulado da separação de poderes, 
disciplinando, mediante regime de direito estrito, a possibilidade, sempre 
excepcional, de o Parlamento proceder à delegação legislativa externa 
em favor do Poder Executivo. A delegação legislativa externa, nos casos 
em que se apresente possível, só pode ser veiculada mediante resolução, 
que constitui o meio formalmente idôneo para consubstanciar, em nosso 
sistema constitucional, o ato de outorga parlamentar de funções normativas 
ao Poder Executivo. A resolução não pode ser validamente substituída, em 
tema de delegação legislativa, por lei comum, cujo processo de formação 
não se ajusta à disciplina ritual fixada pelo art. 68 da Constituição. A 
vontade do legislador, que substitui arbitrariamente a lei delegada pela 
figura da lei ordinária, objetivando, com esse procedimento, transferir ao 
Poder Executivo o exercício de competência normativa primária, revela-se 
irrita e desvestida de qualquer eficácia jurídica no plano constitucional. O 
Executivo não pode, fundando-se em mera permissão legislativa constante 
de lei comum, valer-se do regulamento delegado ou autorizado como suce-
dâneo da lei delegada para o efeito de disciplinar, normativamente, temas 
sujeitos a reserva constitucional de lei. - Não basta, para que se legitime a 
atividade estatal, que o Poder Público tenha promulgado um ato legislativo. 
Impõe-se, antes de mais nada, que o legislador, abstendo-se de agir ultra 
vires, não haja excedido os limites que condicionam, no plano constitu-
cional, o exercício de sua indisponível prerrogativa de fazer instaurar, em 
caráter inaugural, a ordem jurídico-normativa. Isso significa dizer que o 
legislador não pode abdicar de sua competência institucional para permitir 
que outros órgãos do Estado — como o Poder Executivo — produzam a 
norma que, por efeito de expressa reserva constitucional, só pode derivar 
de fonte parlamentar. O legislador, em consequência, não pode deslocar 
para a esfera institucional de atuação do Poder Executivo — que constitui 
instancia juridicamente inadequada — o exercício do poder de regulação 
estatal incidente sobre determinadas categorias temáticas — (a) a outorga 
de isenção fiscal, (b) a redução da base de cálculo tributaria, (c) a concessão 
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de credito presumido e (d) a prorrogação dos prazos de recolhimento dos 
tributos —, as quais se acham necessariamente submetidas, em razão de 
sua própria natureza, ao postulado constitucional da reserva absoluta de 
lei em sentido formal. — Traduz situação configuradora de ilícito consti-
tucional a outorga parlamentar ao Poder Executivo de prerrogativa jurídica 
cuja sedes materiae — tendo em vista o sistema constitucional de poderes 
limitados vigente no Brasil — só pode residir em atos estatais primários 
editados pelo Poder Legislativo.

9 A vedação aos privilégios odiosos

Não podemos deixar de mencionar que, a par de serem concedidas 
por lei, as exonerações fiscais devem ser criteriosamente examinadas, caso 
a	caso,	para	se	verificar	se	são	justas	ou	se	constituem	privilégios	odiosos.

Voltemos ainda uma vez a Ricardo Lobo Torres (1999,	p.	340-342):

O Estado ofende a liberdade relativa do cidadão e o princípio da iso-
nomia quando cria, na via legislativa, administrativa ou judicial, desi-
gualdades fiscais infundadas, através dos privilégios odiosos ou das 
discriminações.
Privilégio odioso é a permissão para fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa	contrária	ao	direito	comum,	sem	justificativa	razoável.	Do	ponto	
de vista fiscal odioso é o privilégio que consiste em pagar tributo menor 
que o previsto para os outros contribuintes, não pagá-lo (isenção) ou 
obter subvenções ou incentivos, tudo em razão de diferenças subje-
tivas,	afastadas	dos	princípios	da	justiça	ou	da	segurança	jurídica.	A	
concessão do privilégio odioso ofende a liberdade relativa de terceiros, 
que ficam obrigados ao desembolso do tributo de que o detentor do 
privilégio foi dispensado: alguém sempre paga pelos benefícios con-
cedidos	a	outrem.	Em	vista	disso	os	privilégios	odiosos	são	proibidos	
pela CF, explícita ou implicitamente [...]
[...]
De notar que a desigualdade que encontre fundamento razoável na 
justiça, na segurança ou na liberdade não é privilégio odioso nem dis-
criminação, senão que exibe a natureza e o status de privilégio legítimo, 
plenamente	permitido	e	até	garantido	pela	Constituição.	Proteger	os	
pobres,	os	velhos,	as	crianças,	as	regiões	atrasadas	do	país	etc.,	significa	
tecnicamente conceder privilégios, consubstanciados em isenções ou 
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incentivos	fiscais,	porque	se	criam	exceções	ao	direito	comum.	Mas	tais	
privilégios são equalizadores, pois têm em mira tratar desigualmente 
aos desiguais na medida em que se desigualam [...]

Está	claro	que	o	problema	é	essencialmente	de	interpretação.	Em	
cada caso, cabe ao intérprete da norma perquirir se o tratamento desigual se 
justifica ou não, se estamos diante de um privilégio plenamente justificado 
ou	de	um	privilégio	odioso.

Ricardo Lobo Torres entende que a presunção milita no sentido da 
odiosidade	das	diferenças.

10 O fundamento da proibição dos privilégios odiosos

Ricardo Lobo Torres entende que a razão de ser da proibição dos pri-
vilégios odiosos em matéria tributária está na garantia da liberdade relativa, 
na	proteção	do	direito	de	igualdade	e	no	respeito	ao	direito	de	propriedade.

Observa que a concessão de privilégios injustificados:
–	ofende	a	justiça;
– atinge o cidadão discriminado, que fica obrigado a pagar o tributo 
em	lugar	daquele	que	obteve	o	favor	fiscal	imerecido.	No	dizer	de	
Reinhard Mussgnug, “privilégios em excesso exigem tributação em 
excesso	(1989	apud	TORRES,	1999,	p.352);	
– atinge a liberdade do próprio beneficiado, que passa a depender do 
paternalismo estatal e da proteção dos eventuais detentores do poder, 
perdendo a criatividade empresarial e a capacidade de iniciativa

É	o	mesmo	autor	que	observa	que	esse	é	o	pensamento	de	outros	
importantes autores do direito alemão (TORRES,	p.	353):

O	prof.	Joachim	Lang	(1987	apud	TORRES,	1999,	p.	353), que assumiu 
a cátedra de Direito Tributário da Universidade de Colônia com a apo-
sentadoria de Klaus Tipke, recomenda aos cidadãos e eleitores maior 
distanciamento e “mais liberdade frente ao Estado” (mehr Freiheit vom 
Staat), explicando que os privilégios fiscais ofendem a liberdade por-
que: “primeiro, cada subvenção direta ou indireta aumenta a tributação 
dos	não-privilegiados;	segundo,	porque	cada	subvenção	prejudica	a	
liberdade de decisão do beneficiado, aumentando-lhe a dependência 
do	Estado”.	Tipke	(1989	apud	TORRES,	1999,	p.	353), por seu turno, 
denuncia que a concessão indiscriminada de privilégios vai criando aos 
poucos “um direito fundamental que garante setorialmente a liberdade 
para a sonegação” (Freiheit zur Steuerhinterziehung).	
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Na Constituição brasileira a proibição da existência de privilégios 
fiscais odiosos poderia ser extraída apenas do próprio caput	do	art.	5º	da	
Constituição (“todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natu-
reza”),	mas	a	ela	se	expressa	também	em	dispositivos	como	o	art.	151,	152	
e	173,	§	2º,	e,	especialmente,	no	art.	150,	II,	e	seu	§	6º.

Sobre as formas de exoneração tributária em geral, especialmente 
sobre as remissões, recaem fortes suspeitas de odiosidade, uma vez que cos-
tumam ser concedidas periodicamente, apenas em atenção às necessidades 
de caixa do Estado, concedendo um privilégio àqueles que retardaram o pa-
gamento dos seus tributos em detrimento daqueles contribuintes que, muitas 
vezes	com	grandes	sacrifícios,	cumpriram	em	dia	com	suas	obrigações.

Assim, o mínimo que se exige é que elas sejam concedidas por lei 
específica.	Se	concedidas	por	lei,	muitas	vezes	já	temos	a	violação	da	Consti-
tuição.	Imagine-se	o	que	não	aconteceria	se	a	faculdade	de	conceder	exone-
rações de plantão ficasse à discricionariedade dos governantes de plantão!

11 Conclusão

Como tentamos demonstrar, a legalidade específica para a concessão 
de exonerações tributárias é de importância crucial para a realização da 
igualdade	tributária	e	para	a	realização	da	justiça	tributária.

Lamentavelmente, porém, a legalidade específica relativa às exone-
rações tributárias vem sendo objeto de frequentes violações, no mais das 
vezes sem nenhuma consequência, basicamente por falta de questionamento, 
decorrente de falta de conhecimento, de falta de atenção para a relevância do 
problema ou de constrangimentos profissionais dos operadores do direito 
que	atuam	na	seara	tributária.

Dessa sorte, por exemplo, remissões são concedidas por lei estadual 
sem a prévia deliberação conjunta dos demais Estados por meio de convênio, 
e isenções e remissões são concedidas por decreto do Executivo, sem a lei 
específica	exigida	pela	Constituição,	baseado	apenas	em	convênio.

Reiteradamente, por exemplo, diversos estados concedem remissão 
de créditos tributários estaduais com base tão somente em convênios inte-
restaduais e decretos estaduais, solenemente ignorando a exigência de lei 
específica prevista na Constituição, que necessariamente teria de ser editada 
após	a	celebração	do	convênio.
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Para o ICMS, a legalidade específica das exonerações tributárias ganha 
um requisito a mais, de sorte que, antes da aprovação de lei que conceda a 
exoneração, é necessária uma deliberação conjunta dos estados na forma pre-
vista	no	art.	155,	§	2º,	XII,	g. Todavia, em momento algum a lei é dispensada!

Assim, seria necessário que, após a edição do convênio interestadual, 
cada um dos estados que pretendesse implementar a remissão, aprovasse a 
sua	lei	estadual	concedendo-a.	

Isso, todavia, não é feito e nada ocorre, uma vez que o Executivo 
estadual tem interesse em conceder a remissão sem submeter previamen-
te	a	questão	ao	Legislativo;	os	contribuintes	têm	interesse	na	remissão	e	o	
Ministério Público encontra-se, atualmente, normalmente divorciado das 
questões	tributárias.
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Responsabilidade tributária de administradores e 
redirecionamento da execução fiscal

Pedro Braga Filho1

1 Introdução

Trata-se, ainda, de tema polêmico, na doutrina e na jurisprudência, 
a natureza jurídica da responsabilidade tributária dos administradores de 
pessoas	jurídicas	de	direito	privado,	prevista	no	art.	135,	III,	do	CTN.

Para a correta aplicação da norma legal, é necessário saber se a re-
ferida responsabilidade tributária é por substituição da pessoa jurídica, 
ficando	exclusiva	do	administrador;	apenas	solidária	ou	ainda	simplesmente	
subsidiária.	

A questão tem grande repercussão prática na configuração da legi-
timidade passiva na execução fiscal e do seu redirecionamento, inclusive, 
quando	ocorre	a	dissolução	irregular	da	sociedade.

2 Responsabilidade tributária de administradores

A responsabilidade tributária de administradores encontra-se pre-
vista	no	art.	135,	III,	do	CTN,	com	a	seguinte	redação:

Art.	135.	São	pessoalmente	responsáveis	pelos	créditos	corresponden-
tes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso 
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
	(...)
 III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito	privado.

Doutrinadores	importantes	como	BALEEIRO	(1975,	p.	435),	AMARO	
(2011,	p.	354),	CARVALHO	(2011,	p.	636-637)	e	CASSONE	(2004,	p.	311-312),	
entendem que a responsabilidade dos administradores sendo pessoal é ex-
clusiva,	em	substituição	à	da	pessoa	jurídica,	e	não	solidária	ou	subsidiária.

1		Juiz	Federal.
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Entretanto,	na	doutrina	a	posição	não	é	pacífica.		Conforme	BOD-
NAR	(2006,	p.	108,	111,	115,	118),	defendem	a	responsabilidade	solidária	
os	juristas	Leon	Frejda	Szklarowsky,	Vladimir	Passos	de	Freitas	e	Gilberto	
Etchaluz	Villela.	Por	sua	vez,	BODNAR	não	aceita	a	tese	da	responsabilidade	
por substituição e afirma que a natureza da responsabilidade é subsidiária, 
fundamentando assim o seu ponto de vista:

A tese não tem sustentação, uma vez que, ainda que se proceda à res-
ponsabilização do sócio-gerente ou administrador, esta não exclui a 
responsabilidade da pessoa jurídica, face ao princípio da separação 
patrimonial entre a pessoa jurídica e os seus sócios, bem como, pelo 
fato de somente haver interesse jurídico no pleito de responsabiliza-
ção dos sócios, com seu patrimônio pessoal, quando restar frustrada 
a	busca	de	bens	da	pessoa	jurídica.
Reforça	esta	conclusão	a	rejeição	do	anteprojeto	do	CTN	[1953],	da	
autoria de Rubens Gomes de Souza, conforme Tilbery, o qual estabele-
cia,	no	art.	163,	a	responsabilidade	tributária	de	terceiro	com exclusão 
da responsabilidade do sujeito passivo”.
Caso o legislador tivesse intenção de excluir a responsabilidade da pes-
soa jurídica, quando da responsabilização de terceiros, teria mantido a 
redação	doa	anteprojeto,	o	que	de	fato,	intencionalmente,	não	ocorreu.
	(...)

A responsabilidade do sócio, como medida excepcional, somente será 
invocada quando necessária, face à impossibilidade de cobrança direta 
da	pessoa	jurídica.	Ou	seja,	traduz-se	na	necessidade	prévia	de	esgo-
tamento dos bens por parte da pessoa jurídica, para só então invocar 
a	responsabilidade	de	seus	membros.
Dentre os principais fundamentos desse procedimento, destaca-se a 
falta de interesse do Fisco em responsabilizar os sócios, se puder sa-
tisfazer o seu crédito diretamente com a pessoa jurídica, bem como, o 
respeito ao princípio da separação patrimonial entre os bens da pessoa 
jurídica	e	os	de	seus	integrantes.

(...)
Do exposto, infere-se que a responsabilidade do sócio-gerente ou admi-
nistrador,	nos	termos	do	art.	135,	inc.	III,	do	CTN,	tem	natureza	jurídica:	
pessoal, subjetiva, subsidiária e sancionatória, servindo eventualmente 
como garantia legal da satisfação do crédito tributário, quando a pessoa 
jurídica	for	utilizada	abusivamente	pelo	sócio.
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Também	MACHADO	(1993,	p.	113)	e	MUNIZ	(2008,	p.70)	não	se	con-
formam com a interpretação de que a responsabilidade tributária é exclusiva 
dos	administradores,	exatamente	por	não	constar	expressamente	do	art	135,	
III,	do	CTN.	MUNIZ	apresenta	os	seguintes	fundamentos:

Parece, data máxima vênia, que, como regra, não se pode responsabi-
lizar o gerente ou diretor isoladamente, devendo-se atingir também 
o patrimônio da pessoa jurídica nos casos de pretensão fiscal fundada 
no	artigo	135,	III,	do	CTN.	Com	efeito	o	direito	brasileiro,	ao	consagrar	
a teoria organicista da pessoa jurídica, deixa claro que o administra-
dor é órgão da sociedade, é presentante desta e, ao agir, manifesta a 
vontade	da	entidade	sob	sua	gestão.	Demais	disso,	o	artigo	135,	III,	
ao prescrever que os diretores, gerentes e representantes de pessoa 
jurídica são pessoalmente responsáveis, não afirma que estes sejam 
os	únicos	que	devam	responder	pelo	tributo.	Esta	conclusão	decorre	
ainda	da	conjugação	do	disposto	no	artigo	135,	III,	com	a	regra	do	
artigo	124,	I,	do	Código,	que	impõe	a	solidariedade	às	pessoas	que	
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da 
obrigação	principal.

Analisando	a	figura	do	responsável	tributário,	BECKER	(2007,	p.	594-
595)	esclarece	que	ele	não	é	contribuinte	em	uma	relação	jurídica	tributária,	
mas sujeito passivo de uma relação jurídica fiduciária:

Esta segunda relação jurídica não é de natureza tributária, mas sim de 
natureza fiduciária.	O	responsável	legal	tributário	não	é	contribuinte	
de jure.	Ele	é	sujeito	passivo	de	uma	relação	jurídica	de	natureza	fidu-
ciária.	O	dever	jurídico	que	o	responsável	legal	tem	perante	o	Estado	
é dever jurídico dele próprio, todavia é dever jurídico de prestação 
fiduciária,	não	de	prestação	tributária.

No	julgamento	do	RE	562276	(Relatora	Min.	ELLEN	GRACIE,	Tribu-
nal	Pleno,	julgado	em	03/11/2010,	REPERCUSSÃO	GERAL	–	MÉRITO.	DJe 
027.	Divulgação	09/02/2011.	Publicação	10/02/2011),	o	Supremo	Tribunal	
Federal – STF considerou o responsável tributário um garantidor do crédito 
tributário:

As questões atinentes à responsabilidade tributária inserem-se nas que 
dizem respeito aos sujeitos, se não da relação contributiva (tributária 
em sentido estrito), ao menos de relações jurídicas que, envolvendo 
terceiros em posição de contato com o fato gerador ou com o contri-
buinte,	facilitam	a	arrecadação	e	asseguram	o	crédito	tributário.
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(...)
O intuito do legislador não é punir o responsável, mas fazê-lo garante 
do	crédito	tributário.
(...)
O responsável, pois, quando é chamado ao pagamento do tributo, assim 
o faz na condição de garante da Fazenda por ter contribuído para o 
inadimplemento	do	contribuinte.

O	Superior	Tribunal	de	Justiça	–	STJ,	no	julgamento	do	REsp	1101728/
SP,	efetuado	nos	termos	do	543-C,	do	CPC,	entendeu	que	é	subsidiária a res-
ponsabilidade	dos	administradores,	prevista	no	art.	135,	III,	do	CPC:

TRIBUTÁRIO.	RECURSO	ESPECIAL.	EXECUÇÃO	FISCAL.	TRIBUTO	
DECLARADO	PELO	CONTRIBUINTE.	CONSTITUIÇÃO	DO	CRÉDITO	
TRIBUTÁRIO.	PROCEDIMENTO	ADMINISTRATIVO.	DISPENSA.	RES-
PONSABILIDADE	DO	SÓCIO.	TRIBUTO	NÃO	PAGO	PELA	SOCIEDADE.
1.	A	jurisprudência	desta	Corte,	reafirmada	pela	Seção	inclusive	em	
julgamento	pelo	regime	do	art.	543-C	do	CPC,	é	no	sentido	de	que	“a	
apresentação de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais 
– DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra 
declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do 
crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência 
por	parte	do	Fisco”	(REsp	962.379,	1ª	Seção,	DJ	de	28/10/2008).
2.	É	igualmente	pacífica	a	jurisprudência	do	STJ	no	sentido	de	que	a	
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem 
em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária 
do	sócio,	prevista	no	art.	135	do	CTN.	É	indispensável,	para	tanto,	
que tenha agido com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato 
social	ou	ao	estatuto	da	empresa	(EREsp	374.139/RS,	Primeira	Seção,	
DJ	de	28/02/2005).
3.	Recurso	especial	parcialmente	conhecido	e,	nessa	parte,	parcial-
mente	provido.	Acórdão	sujeito	ao	regime	do	art.	543-C	do	CPC	e	da	
Resolução	STJ	08/08.
(REsp	1101728/SP,	Rel.	Ministro	TEORI	ALBINO	ZAVASCKI,	Primeira	
Seção,	julgado	em	11/03/2009,	DJe	23/03/2009)

Da	leitura	do	art.	135,	III,	do	CTN,	verifica-se	que	esta	norma	legal	
deixa claro que os administradores são pessoalmente responsáveis, desde 
que pratiquem os atos ilícitos referidos, mas não estabelece expressamente 
responsabilidade exclusiva ou por substituição, com a extinção da obrigação 
da	pessoa	jurídica	de	pagar	o	débito	tributário.	
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A referência à pessoalidade da responsabilidade, apenas evidencia 
que resulta de atos praticados pelo próprio administrador, no caso atos 
ilícitos,	quando	presentes	os	pressupostos	de	imputação	previstos	no	art.	
135,	III,	do	CTN.

Para o melhor exame da questão, é necessário ressaltar a existência 
de duas relações jurídicas das quais participam, separadamente, o contri-
buinte	e	o	responsável	tributário.	A	primeira,	que	surge	da	realização	do	fato	
gerador	pela	pessoa	jurídica,	que	passa	a	assumir	a	posição	de	contribuinte.	A	
segunda relação jurídica decorre do ato ilícito praticado pelo administrador 
para o não pagamento do tributo, como a dissolução irregular da sociedade, 
tornando-se,	então,	responsável	tributário.

Com o surgimento da relação jurídica de responsabilização tributária, 
a primeira relação jurídica com a obrigação tributária do contribuinte con-
tinua	existindo.	Consequentemente,	para	a	Fazenda	Pública,	o	responsável	
tributário funciona como um garantidor do adimplemento da obrigação 
tributária.	

O responsável tributário só poderá ser chamado subsidiariamente 
para o pagamento do débito fiscal, uma vez que continua válida a obrigação 
do contribuinte, possuindo ambos os devedores personalidades jurídicas e 
patrimônios	distintos.

3 Redirecionamento da execução fiscal

O redirecionamento da execução fiscal em desfavor do administrador, 
na qualidade de responsável tributário, somente vem sendo admitida pelo 
Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando realizada a hipótese normativa 
do	art.	135,	III,	do	CTN.	Nesse	sentido	é	o	seguinte	julgado:

PROCESSUAL	CIVIL.	RECURSO	ESPECIAL.	TRIBUTÁRIO.	EXECUÇÃO	
FISCAL.	RESPONSABILIDADE	DO	SÓCIO-GERENTE.	EXECUÇÃO	FUN-
DADA	EM	CDA	QUE	INDICA	O	NOME	DO	SÓCIO.	REDIRECIONAMENTO	
PARA	O	SÓCIO-GERENTE.	RECURSO	ESPECIAL	REPRESENTATIVO	DE	
CONTROVÉRSIA.	ARTIGO	543-C,	DO	CPC	
1.	O	redirecionamento	da	execução	fiscal,	e	seus	consectários	legais,	
para o sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste de-
monstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou 
contra o estatuto, ou na hipótese de dissolução irregular da empresa, 
não	se	incluindo	o	simples	inadimplemento	de	obrigações	tributárias.
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2.	Precedentes	da	Corte:	ERESP	174.532/PR,	DJ	20/08/2001;	REsp	
513.555/PR,	DJ	06/10/2003;	AgRg	no	Ag	613.619/MG,	DJ	20/06/2005;	
REsp	228.030/PR,	DJ	13/06/2005.
(...)
4.	A	jurisprudência	da	Primeira	Seção	desta	Corte	Superior	ao	concluir	
o	julgamento	do	ERESP	702.232/RS,	da	relatoria	do	e.	Ministro	Castro	
Meira,	publicado	no	DJ	de	26/09/2005,	assentou	que:	a)	se	a	execução	
fiscal foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica e, após o ajuiza-
mento, foi requerido o seu redirecionamento contra o sócio-gerente, 
incumbe	ao	Fisco	a	prova	da	ocorrência	de	alguns	dos	requisitos	do	art.	
135,	do	CTN:	a)	quando	reste	demonstrado	que	este	agiu	com	excesso	
de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na hipótese de dis-
solução	irregular	da	empresa;	b)	constando	o	nome	do	sócio-gerente	
como co-responsável tributário na CDA cabe a ele o ônus de provar a 
ausência	dos	requisitos	do	art.	135	do	CTN,	independentemente	se	a	
ação executiva foi proposta contra a pessoa jurídica e contra o sócio 
ou somente contra a empresa, tendo em vista que a CDA goza de pre-
sunção	relativa	de	liquidez	e	certeza,	nos	termos	do	art.	204	do	CTN	
c/c	o	art.	3º	da	Lei	6.830/1980.
5.	Os	fundamentos	de	referido	aresto	restaram	sintetizados	na	seguinte	
ementa:	“TRIBUTÁRIO.	EMBARGOS	DE	DIVERGÊNCIA.	ART.	135	DO	
CTN.	RESPONSABILIDADE	DO	SÓCIO-GERENTE.	EXECUÇÃO	FUNDA-
DA	EM	CDA	QUE	INDICA	O	NOME	DO	SÓCIO.	REDIRECIONAMENTO.	
DISTINÇÃO.
1.	Iniciada	a	execução	contra	a	pessoa	jurídica	e,	posteriormente,	re-
direcionada contra o sócio-gerente, que não constava da CDA, cabe ao 
Fisco	demonstrar	a	presença	de	um	dos	requisitos	do	art.	135	do	CTN.	
Se a Fazenda Pública, ao propor a ação, não visualizava qualquer fato 
capaz de estender a responsabilidade ao sócio-gerente e, posterior-
mente, pretende voltar-se também contra o seu patrimônio, deverá 
demonstrar infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos ou, ainda, 
dissolução	irregular	da	sociedade.
2.	Se	a	execução	foi	proposta	contra	a	pessoa	jurídica	e	contra	o	sócio-
-gerente, a este compete o ônus da prova, já que a CDA goza de pre-
sunção	relativa	de	liquidez	e	certeza,	nos	termos	do	art.	204	do	CTN	
c/c	o	art.	3º	da	Lei	6.830/1980.
3.	Caso	a	execução	tenha	sido	proposta	somente	contra	a	pessoa	ju-
rídica e havendo indicação do nome do sócio-gerente na CDA como 
co-responsável	tributário,	não	se	trata	de	típico	redirecionamento.	
Neste caso, o ônus da prova compete igualmente ao sócio, tendo em 
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vista a presunção relativa de liquidez e certeza que milita em favor da 
Certidão	de	Dívida	Ativa.
4.	Na	hipótese,	a	execução	foi	proposta	com	base	em	CDA	da	qual	
constava o nome do sócio-gerente como co-responsável tributário, do 
que se conclui caber a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos 
do	art.	135	do	CTN.
5.	Embargos	de	divergência	providos”.
6.	A	Primeira	Seção,	quando	do	julgamento	do	REsp	1104900/ES,	su-
jeito ao regime dos “recursos repetitivos”, reafirmou o entendimento 
de	que	“1.	A	orientação	da	Primeira	Seção	desta	Corte	firmou-se	no	
sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa ju-
rídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da 
prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias 
previstas	no	art.	135	do	CTN,	ou	seja,	não	houve	a	prática	de	atos	“com	
excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos” 
(REsp	1104900/ES,	Rel.	Ministra		DENISE	ARRUDA,	PRIMEIRA	SEÇÃO,	
julgado	em	25/03/2009,	DJe	01/04/2009)	
7.	In casu, o Tribunal a quo decidiu em sentido diverso ao entendimento 
pacificado nesta Egrégia Corte, haja vista que, apesar de reconhecer 
que o nome dos sócios constam da CDA, indeferiu o pedido de redire-
cionamento, verbis: “Cumpre, ainda, salientar que, embora a presunção 
de liquidez e certeza da CDA, o fato de esta trazer o nome dos sócios 
não	é	suficiente	para	ensejar	o	redirecionamento.	Referida	liquidez	e	
certeza	do	título	executivo,	atribuída	pelo	art.	204	do	CTN,	pressupõe	
a ampla defesa do executado na esfera administrativa, fato que não 
ocorre com relação aos sócios, porquanto o titular do débito é a pessoa 
jurídica.	Assim,	a	certidão	de	dívida	ativa	goza	de	presunção	e	certeza	
com	relação	à	pessoa	jurídica,	mas	não	com	relação	a	seus	sócios.”
	8.	Agravo	regimental	conhecido	para	dar	provimento	ao	recurso	es-
pecial.
(AgRg	no	AgRg	no	REsp	1153333/SC,	Rel.	Ministro	LUIZ	FUX,	Primeira	
Turma,	julgado	em	21/09/2010,	DJe	05/10/2010) 

Nos	termos	do	art.	568,	V,	do	CPC,	o	responsável	tributário	pode	ser	
sujeito passivo na execução fiscal, por redirecionamento, mesmo quando 
seu	nome	não	foi	inserido	na	CDA.	

Pelo	mesmo	motivo	e	com	fundamento	no	RE	99551,	(Supremo	Tri-
bunal	Federal,	Relator	Min.	FRANCISCO	REZEK,	Segunda	Turma,	julgado	
em	10/06/1983,	DJ	01/07/1983	PP-10001),	o	redirecionamento	da	exe-
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cução fiscal contra o responsável tributário cujo nome não consta da CDA 
independe de processo judicial prévio para a verificação da realização dos 
pressupostos	de	imputação	do	art.135,	do	CTN.

Sendo subsidiária a responsabilidade dos administradores, conforme 
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do REsp 
1101728/SP,	efetuado	nos	termos	do	543-C,	do	CPC,	a	citação	do	respon-
sável tributário na execução fiscal, quando já constar o seu nome da inicial 
e/ou	da	CDA,	só	deve	ocorrer	na	eventualidade	de	a	pessoa	jurídica	não	ser	
encontrada ou não pagar o débito fiscal, como acontece nos verdadeiros 
casos	de	redirecionamento.	

Tratando-se de dissolução irregular da sociedade o ato ilegal pratica-
do pelo administrador, a sua responsabilização pelo pagamento do tributo 
só é possível se ficar comprovado na execução fiscal que exercia a referida 
atividade	no	momento	do	vencimento	do	tributo	e	também	na	data	do	ilícito.	
Nesse sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

EMBARGOS	DE	DIVERGÊNCIA	EM	AGRAVO	DE	INSTRUMENTO.	EXE-
CUÇÃO	FISCAL.	REDIRECIONAMENTO.	ARTIGO	135	DO	CÓDIGO	TRI-
BUTÁRIO	NACIONAL.
DISSOLUÇÃO	IRREGULAR	DA	SOCIEDADE	POSTERIOR	À	RETIRADA	
DO	SÓCIO-GERENTE.	INCABIMENTO.
1.	O	redirecionamento	da	execução	fiscal,	na	hipótese	de	dissolução	
irregular da sociedade, pressupõe a permanência do sócio na adminis-
tração	da	empresa	ao	tempo	da	ocorrência	da	dissolução.
2.	Precedentes	de	ambas	as	Turmas	que	compõem	a	Primeira	Seção.
3.	Embargos	de	divergência	acolhidos.
(EAg	1105993/RJ,	rel.	Ministro	HAMILTON	CARVALHIDO,	Primeira	
Seção,	julgado	em	13/12/2010,	DJe	01/02/2011)
PROCESSUAL	CIVIL	E	TRIBUTÁRIO.	EMBARGOS	DECLARATÓRIOS	
NOS	EMBARGOS	DECLARATÓRIOS	NO	AGRAVO	REGIMENTAL	NO	
RECURSO	ESPECIAL.	PRETENDIDO	REDIRECIONAMENTO	DA	EXE-
CUÇÃO	FISCAL	FUNDADO	NA	DISSOLUÇÃO	IRREGULAR	DA	SOCIE-
DADE.	SÓCIO	QUE	NÃO	DETINHA	PODER	DE	GERÊNCIA	À	ÉPOCA	DA	
DISSOLUÇÃO	IRREGULAR.	PRETENSÃO	EM	DESCONFORMIDADE	COM	
A	JURISPRUDÊNCIA	DOMINANTE	DO	STJ.	REJEIÇÃO	DOS	EMBARGOS	
DECLARATÓRIOS.
1.	A	controvérsia	consiste	em	saber	se	cabe,	na	hipótese	de	dissolução	
irregular da sociedade, o redirecionamento da execução fiscal contra 
os sócios cujos nomes constam da Certidão de Dívida Ativa, ainda que 
não	exerçam	poder	de	gerência	à	época	da	dissolução	irregular.
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2.	Consoante	decidiu	com	acerto	o	Juiz	Federal	da	primeira	instância,	
o pedido de redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na 
dissolução irregular da sociedade executada, pressupõe a permanência 
de determinado sócio na administração da empresa no momento da 
ocorrência dessa dissolução, que é, afinal, o fato que desencadeia a 
responsabilidade	pessoal	do	administrador.	Ainda,	embora	seja	ne-
cessário demonstrar quem ocupava o posto de gerente no momento 
da dissolução, é necessário, antes, que aquele responsável pela disso-
lução tenha sido também, simultaneamente, o detentor da gerência na 
oportunidade	do	vencimento	do	tributo.	É	que	só	se	dirá	responsável	o	
sócio que, tendo poderes para tanto, não pagou o tributo (daí exigir-se 
seja demonstrada a detenção de gerência no momento do vencimento 
do débito) e que, ademais, conscientemente optou pela irregular disso-
lução da sociedade (por isso, também exigível a prova da permanência 
no	momento	da	dissolução	irregular).
3.	O	Tribunal	de	origem,	ao	manter	a	negativa	de	seguimento	do	agravo	
de instrumento do INSS, deixou consignada a ausência de indícios de 
que o sócio tenha agido com fraude ou com excesso de poderes, visto 
que houve, após sua retirada, conforme alteração contratual acostada 
aos	autos,	a	continuidade	da	pessoa	jurídica.	Em	assim	decidindo,	a	
Turma	Regional	não	contrariou	os	arts.	135,	III,	e	202,	I,	do	Código	
Tributário	Nacional,	e	2º,	§	5º,	I,	e	3º,	da	Lei	6.830/1980,	tampouco	
divergiu	da	jurisprudência	dominante	do	Superior	Tribunal	de	Justiça.
4.	Embargos	declaratórios	rejeitados.
(EDcl	nos	EDcl	no	AgRg	no	REsp	1009997/SC,	rel.	Ministra	DENISE	
ARRUDA,	Primeira	Turma,	julgado	em	02/04/2009,	DJe	04/05/2009)

É	válido	o	redirecionamento	da	execução,	em	razão	de	dissolução	
irregular, quando a pessoa jurídica executada não for encontrada no seu 
domicílio	tributário,	nos	termos	da	Súmula	STJ	435	(Presume-se	dissolvida	
irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, 
sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento 
da	execução	fiscal	para	o	sócio-gerente).	Entretanto,	é	necessária	certidão	do	
oficial de justiça, não sendo suficiente a simples correspondência ou aviso 
de	recebimento	(AR)	devolvidos	pelo	correio	(AgRg	no	Ag	1365062/PR,	rel.	
Ministro	CESAR	ASFOR	ROCHA,	Segunda	Turma,	julgado	em	21/06/2011,	
DJe	09/08/2011).
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4 Conclusão

Quando se trata de responsabilização tributária de administradores 
de pessoas jurídicas de direito privado, inclusive com redirecionamento de 
execução fiscal, é necessária a verificação da ocorrência dos pressupostos 
de	imputação	previstos	no	art.	135,	do	CTN.

A referida responsabilização decorre de relação jurídica própria, 
que não se confunde com a relação tributária da qual participa como su-
jeito passivo o contribuinte e tem início por atos praticados com excesso 
de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, ou na hipótese de 
dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento 
de	obrigações	tributárias.

Corretamente entendeu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no jul-
gamento	do	REsp	1101728/SP,	efetuado	nos	termos	do	543-C,	do	CPC,	que	
é subsidiária	a	responsabilidade	dos	administradores,	prevista	no	art.	135,	
III,	do	CPC.

O	art.	135,	III,	do	CTN,	apesar	de	estabelecer	que	os	administradores	
são pessoalmente responsáveis, desde que pratiquem os atos ilícitos refe-
ridos, não  declara que a  responsabilidade é exclusiva ou por substituição, 
com a consequente extinção da obrigação da pessoa jurídica de pagar o 
débito	tributário.	

Assim, continuam existindo validamente as duas relações jurídicas, 
funcionando o responsável tributário como garantidor do adimplemento 
da obrigação tributária pelo contribuinte, sendo que ambos os devedores 
mantêm	personalidades	jurídicas	próprias	e	patrimônios	distintos.

Se assim não fosse, não existiria ou teria interesse teórico ou prático 
o redirecionamento da execução fiscal ajuizada inicialmente apenas contra a 
pessoa jurídica, que ao não ser encontrada ou não possuir patrimônio para 
o pagamento da dívida, possibilita a inclusão no polo passivo dos adminis-
tradores,	quando	presentes	os	pressupostos	do	art.	135,	do	CTN.

As	normas	constantes	do	art.	568,	I	e	V,	do	CPC	e	também	do	art.	2º,	
§	5º,	I,	da	Lei	6.830/1980,	ao	tratarem	do	contribuinte	e	do	responsável	
tributário como sujeitos passivos na execução fiscal e da inclusão de seus 
nomes na CDA, bem como o próprio redirecionamento da ação executiva, 
afastam a tese da responsabilidade tributária por	substituição.	
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Quando do redirecionamento da execução fiscal em razão de disso-
lução irregular da sociedade, a responsabilização dos administradores pelo 
pagamento do tributo só será possível com a comprovação de que exerciam 
a gestão da empresa no momento do vencimento do tributo e também na 
data	dos	atos	ilícitos	referidos	no	art.	135,	do	CTN.

A comprovação por certidão de oficial de justiça de que a pessoa ju-
rídica executada não foi encontrada no seu domicílio fiscal gera a presunção 
relativa de dissolução irregular da sociedade e permite o redirecionamento 
da	execução	para	os	administradores,	conforme	a	Súmula	435,	editada	pelo	
Superior	Tribunal	de	Justiça	–	STJ.
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A dimensão democrática do princípio da legalidade 
tributária enquanto instrumento de estabilização da 

sociedade: possibilidade e perspectivas

Rafael Araújo Torres 1

1 Introdução

A	Constituição	da	República	de	1988,	ao	dispor	em	seu	art.	1º	ser	
o Brasil um Estado democrático de direito, possuindo como um de seus 
fundamentos a cidadania, adotou como premissa o regime da participação 
popular no processo de tomada de decisões e ressaltou a prevalência do 
princípio da legalidade no ordenamento jurídico interno, do qual deriva a 
necessidade	de	segurança	jurídica.

Por este viés, a ordem constitucional brasileira conferiu importância 
à submissão do Estado e da sociedade às disposições da lei, aqui entendida 
em sentido amplo, enquanto instrumento democrático que reflete a vontade 
do	povo.	Se	todo	o	poder	emana	do	povo	e	se	o	Estado	é	a	manifestação	desse	
poder,	nada	mais	razoável	do	que	a	sujeição	do	Estado	à	vontade	popular.

No Estado de direito, a manifestação estatal ocorre, prioritariamente, 
por meio da edição de leis, o que confere segurança jurídica às situações 
reguladas, não apenas em razão da obediência a um processo específico de 
criação de normas, mas também pelo fato de refletirem os anseios da socie-
dade.	Assim,	numa	primeira	análise,	podemos	concluir	que	a	obediência	à	
legalidade confere estabilidade às relações sociais, pois as leis expressam 
justamente	os	anseios	populares.	

Ao aceitarem a sujeição ao Estado como forma de viabilizar a convi-
vência coletiva, é certo que os indivíduos conferiram meios ao Estado para 
que	pudesse	se	instrumentalizar	e	assim	satisfazer	os	anseios	da	sociedade.	
Em outras palavras, a instituição do ente coletivo levou à necessidade de 
criação de uma contribuição comum a todos para que pudesse realizar sua 

1  Juiz federal substituto.
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finalidade,	que	é	a	satisfação	do	interesse	comum.	Assim,	foram	criados	os	
tributos como forma de o Estado angariar recursos e realizar as despesas 
públicas.

Pois	bem.	Ao	disciplinar	essa	atividade	tributária	do	Estado,	a	Cons-
tituição	da	República	de	1988,	em	seu	art.	150,	I,	fixou	o	princípio	da	le-
galidade como aspecto limitador, levando ao entendimento de que a ação 
arrecadatória do ente público deve refletir os anseios populares, além de 
conferir	segurança	jurídica	a	suas	relações	estabelecidas.

Contudo, o que se verifica na prática, muitas vezes, é a atuação dis-
sociada entre a atividade tributária do Estado e o interesse coletivo, o que 
ocasiona ofensa ao princípio democrático, diante da edição de leis arbitrárias 
que	não	condizem	com	a	vontade	da	maioria.

Em razão de tais fatos, o Poder Judiciário é chamado a atuar para 
corrigir tais distorções na tentativa de proteger a essência do Estado de 
direito, buscando restabelecer a obediência à vontade coletiva no âmbito 
das	relações	tributárias.	Todavia,	essa	intervenção	somente	é	legítima,	se,	
da mesma forma, houver subordinação à legalidade, não apenas em sua 
dimensão democrática, mas também no aspecto pertinente à segurança 
jurídica enquanto elemento de estabilidade das expectativas2.

Dessa forma, o presente texto não busca apresentar respostas, mas 
apenas fazer uma releitura da aplicação do princípio da legalidade pelo Po-
der	Judiciário	no	âmbito	das	normas	do	direito	tributário.	Ou	seja,	objetiva	
demonstrar a necessidade de se ter a consciência no momento do julgamento 
de que na interpretação e aplicação das leis ao caso concreto deve-se buscar 
a real vontade popular contida na norma, pois somente assim a decisão será 
legítima e poderá respeitar o postulado da segurança jurídica, conferindo 
concretude	ao	Estado	de	direito.

Por se tratar de uma simples reflexão, não serão abordados aspectos 
conceituais, tampouco evoluções históricas, sendo o objetivo do texto ape-
nas trazer a discussão referente à observância do princípio da legalidade 
pelo Poder Judiciário na aplicação das normas de direito tributário sob uma 
perspectiva	democrática.

2  Segundo a professora Mizabel Derzi, em conferência ministrada na II Jornada de Direito Tributário 
da	ESMAF	–	TRF1,	o	mínimo	de	segurança	é	a	situação	em	que	ocorre	uma	redução	de	alternativas	
que	se	quer	que	seja	mantida	no	futuro.	
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2 O princípio democrático enquanto instrumento de legitimação 
da atuação estatal

A legitimidade do Estado democrático decorre da possibilidade da 
participação popular no processo de tomada de decisões e, por conseguinte, 
de	sua	limitação	à	vontade	coletiva.

Trata-se da noção de governo do povo mediante a prevalência da 
soberania popular, consistente na ingerência da sociedade no processo po-
lítico, seja por meio da formulação de leis ou de atos administrativos em que 
a	vontade	do	povo	é	considerada.

Logo, no Estado democrático, a sociedade é aberta e dinâmica, ofere-
cendo aos cidadãos a possibilidade de desenvolvimento integral por meio da 
liberdade de participação crítica no processo político e condições de igual-
dade	política,	econômica	e	social.

O princípio democrático influencia, portanto, a atuação dos três po-
deres do Estado, que devem levar em consideração o respeito à vontade 
popular,	elemento	que	legitima	sua	própria	existência.

De fato, se o Estado é o resultado da união de diversos indivíduos, 
não é razoável que sua atuação seja contrária à vontade da coletividade que 
o	criou.	Dessa	forma,	a	autêntica	democracia	somente	se	configura	quando	
a	atividade	estatal	reflete	os	desejos	da	soberania	popular.

Nessa	senda,	se	a	Constituição	da	República	de	1988	adotou	o	modelo	
democrático de organização política, significa que além da possibilidade do 
voto direto, secreto e universal, toda a movimentação do Estado deve se pau-
tar pela vontade coletiva, não podendo dela dissociar-se por ser a detentora 
do	poder	soberano.	Ou	seja,	não	existe	democracia	em	que	não	se	respeitam	
os	desejos	da	sociedade.	E,	se	o	Estado	é	de	direito,	esse	acatamento	se	dá	
por	meio	da	observância	do	real	sentido	contido	na	lei.

3 O princípio da legalidade e o paradigma democrático: a neces-
sidade de releitura de seu conceito como forma de garantia da 
segurança jurídica

Na concepção clássica, o princípio da legalidade é a expressão pura 
e simples do Estado democrático de direito enquanto garantia de que a so-
ciedade	não	ficará	presa	às	vontades	pessoais	daquele	que	governa.	Trata-

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   282 20/9/2012   16:32:26



II Jornada de Direito Tributário

283

-se da submissão de todos às leis em sentido amplo, tanto dos governantes 
como	dos	governados,	conforme	está	previsto	no	art.	5º,	II,	da	Constituição	
da	República	de	1988.

Contudo, a doutrina moderna afirma que a noção de legalidade não 
pode ficar adstrita tão somente ao fato de que a atuação estatal permane-
ça pautada pela lei em sentido formal, devendo estar também atrelada ao 
conceito	de	legitimidade.	Ou	seja,	em	um	Estado	democrático	de	direito,	a	
lei deve refletir os valores basilares da sociedade, sendo o resultado direto 
da	manifestação	popular.

Sobre o princípio da legalidade, o professor José Afonso da Silva 
(2000,	p.	423)	ensina	que:

(...)	o	princípio	da	legalidade	é	nota	essencial	do	Estado	democrático	
de	direito.	É,	também,	por	conseguinte,	um	princípio	basilar	do	Estado	
democrático	de	direito	(...),	porquanto	é	da	essência	do	seu	conceito	
subordinar-se	à	Constituição	e	fundar-se	na	legalidade	democrática.	
Sujeita-se ao império da lei, mas da lei que realize o princípio da igual-
dade e da justiça não pela sua generalidade, mas pela busca de igua-
lização	das	condições	dos	socialmente	desiguais.	Toda	sua	atividade	
fica sujeita à lei, entendida como expressão da vontade geral, que só 
se materializa num regime de divisão de poderes em que ela seja o ato 
formalmente criado pelos órgãos de representação popular, de acordo 
com	o	processo	estabelecido	na	Constituição.	É	nesse	sentido	que	se	
deve entender a assertiva de que o Estado, ou o Poder Público, ou os 
administradores não podem exigir qualquer ação, nem impor qualquer 
abstenção, nem mandar tampouco proibir nada aos administrados, 
senão	em	virtude	de	lei.

Então, o conceito de legalidade ultrapassa a simples concepção de lei 
em sentido formal, alcançando a dimensão da legitimidade, encontrando seu 
fundamento na vontade popular, enquanto expressão efetiva dos anseios e 
valores	socialmente	estabelecidos.	E,	na	medida	em	que	o	povo	verifica	que	
sua vontade é respeitada por meio dos preceitos normativos, tal circunstância 
concretiza	o	postulado	da	segurança	jurídica.

A segurança jurídica, enquanto consectário lógico do princípio da 
legalidade, nessa nova esfera do Estado democrático, não se restringe apenas 
ao	disposto	no	art.	5º,	XXXVI,	da	CR/1988	que	fixa	como	garantia	do	indiví-
duo	a	coisa	julgada,	o	ato	jurídico	perfeito	e	o	direito	adquirido.	A	realidade	
já demonstrou que esse antigo modelo legalista-formal é insuficiente para 
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assegurar a segurança jurídica, pois o Poder Legislativo continuou a produzir 
leis inconstitucionais, o Poder Executivo persistiu na edição de atos ilegais e, 
especificamente, o Poder Judiciário não deixou de rever, constantemente, a 
jurisprudência	produzida.	Ou	seja,	os	Poderes	Públicos,	mesmo	que	pautados	
pela legalidade em suas atuações, não conseguiram, no tradicional modelo 
de Estado de direito, garantir ao povo o respeito efetivo ao princípio da 
segurança	jurídica.

Assim, a nova dimensão do conceito de segurança jurídica consiste 
em agregar à estabilidade e à previsibilidade inerentes ao seu conteúdo a 
observância	da	vontade	popular	pelos	Poderes	constituídos.	Significa	dizer	
que na elaboração das normas, ou no exercício da atividade administrativa 
ou na formação da jurisprudência, deve-se buscar o respeito aos anseios 
sociais contidos em cada norma jurídica, o que gera confiança na sociedade, 
pois	a	atuação	do	Estado	refletirá	as	aspirações	da	coletividade.

Dessa forma, podemos concluir com tranquilidade que em um autên-
tico Estado democrático de direito há uma perfeita simbiose entre o princípio 
democrático	e	o	da	legalidade,	com	o	seu	corolário,	a	segurança	jurídica.	A	
atuação conforme a lei, entendida esta enquanto um produto democrático, 
viabiliza a aplicação prática da segurança jurídica, pois permite a real ma-
nifestação das aspirações do povo que enxerga na atitude do soberano a 
exteriorização	de	seus	próprios	anseios.

4 A nova dimensão do princípio da legalidade na seara tributária

Pois	bem.	Apresentadas	as	discussões	em	torno	da	necessidade	de	
aplicação do princípio da legalidade à luz do impacto dos postulados demo-
cráticos como forma de garantir a segurança jurídica das relações sociais, 
passamos especificamente a tecer considerações sobre o assunto na seara 
do	direito	tributário	que	se	utiliza	do	princípio	da	legalidade	estrita.

Conforme sabido, a movimentação da máquina estatal demanda o 
ingresso de recursos financeiros, pois as diversas atividades que realiza 
para satisfazer suas obrigações constitucionalmente fixadas resultam em 
custos	significativos.

A principal fonte financeira criada para munir os cofres públicos é o 
tributo.	Trata-se	de	uma	prestação	pecuniária	compulsória,	instituída	por	
lei,	cujo	pagamento	é	obrigação	de	todos.
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A	Constituição	da	República	de	1988	regula	toda	a	tributação	do	
Estado, estabelecendo as diversas formas de exações existentes e impondo 
limitações à atuação do Poder Público no pertinente a essa matéria, dentre 
elas,	a	observância	ao	princípio	da	legalidade	tributária.

O	art.	150,	I,	da	CR/1988,	ao	estabelecer	o	princípio	da	legalidade	
tributária, proíbe os entes políticos de instituírem ou majorarem tributos 
senão por meio de lei, conferindo, dessa forma, ao Poder Legislativo a com-
petência	para	discutir	e	decidir	acerca	do	assunto.	Ora,	como	essa	esfera	
de Poder representa a vontade do povo, podemos concluir, então, que toda 
a atividade tributária estatal está sujeita às deliberações da coletividade, 
a quem compete decidir como será essa forma impositiva de arrecadação 
de	recursos	pelo	Estado.	O	que	é	extremamente	razoável,	pois	é	a	própria	
população	que	vai	sofrer	os	efeitos	da	tributação.

Portanto, na ótica do Estado democrático de direito, o princípio da 
legalidade tributária deve ser entendido não apenas como uma imposição 
que confere forma à tributação, no sentido de exigir uma lei prévia para poder 
fazer	incidir	a	exação.	Mas,	além	disso,	como	o	resultado	de	um	processo	
de formação democrática em que tenha ocorrido a participação direta dos 
interessados	que	vão	sofrer	as	imposições	e	os	reflexos	financeiros	da	norma.	
Em outras palavras, a tributação deve decorrer da efetiva anuência do povo, 
pois a instituição de carga tributária contrariamente à vontade soberana é 
despida	de	legitimidade.

Assim, o respeito ao princípio da legalidade tributária passa pela 
análise do conteúdo e da própria existência da vontade popular contida na 
norma.	Ou	seja,	um	tributo	somente	pode	ser	instituído	e	cobrado	se	este	
for	o	desejo	do	povo.	Se	for	criado	de	forma	dissociada	da	vontade	popular,	
não obstante a existência da lei formalmente válida, o princípio da legali-
dade tributária fica ofendido, uma vez que ficará carente de sua dimensão 
democrática.

Dessa forma, a legalidade tributária exige não apenas a existência de 
fundamento normativo para a criação e aplicação dos tributos, mas também 
que	a	exação	seja	manifestação	do	desejo	popular.	Essa	ideia	deve	pautar	não	
apenas a atuação do Legislativo, mas do próprio Judiciário quando chamado 
a	atuar	para	corrigir	as	distorções	do	sistema.

É	o	que	ocorre,	por	exemplo,	em	torno	da	discussão	existente	em	
nossos Tribunais sobre a incidência do imposto de renda sobre o abono de 
permanência	criado	pela	Emenda	Constitucional	41/2003.	Temos	que,	assim	
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como diversas questões tributárias em debate no Poder Judiciário, a solução 
do caso depende da perquirição sobre a real manifestação popular existente 
por detrás das normas, especificamente, qual a intenção ao criar-se o abono 
de	permanência	e	ao	instituir-se	o	imposto	sobre	a	renda.

5 Aplicação do princípio da legalidade tributária e a incidência do 
imposto de renda sobre o abono de permanência: a necessidade 
da busca da vontade popular para o deslinde da controvérsia

Apesar de já decidida em sede de recurso repetitivo no Superior Tri-
bunal de Justiça, a questão referente à incidência ou não do imposto de renda 
sobre	o	abono	de	permanência	criado	pela	referida	EC	41/2003	não	deixa	
de	ser	atual	a	análise	da	pertinência	do	julgamento.

O ponto fulcral do debate consistiu na análise da natureza jurídica 
do abono de permanência, isto é, se esse abono se enquadra ou não como 
verba	indenizatória.

Há decisões nos dois sentidos, não obstante ter-se pacificado pela 
incidência do imposto sobre o abono, entendendo-o como parte da remune-
ração, tratando-se de simples contraprestação decorrente do trabalho e pos-
suindo, portanto, natureza remuneratória, o que leva à cobrança do imposto 
de	renda	(STJ.	REsp	1.192.556/PE).	Contudo,	existem	aqueles	que	afirmam	
ser o abono um benefício concedido ao empregado que desejou continuar 
na ativa em vez de exercer seu legítimo direito à aposentadoria, possuindo 
simples	natureza	indenizatória	(STJ.	AgRg	no	REsp	1.021.817/MG).

De fato, apesar de já decidida a questão pelo STJ, as duas correntes 
são	defensáveis,	possuindo	fundamentações	pertinentes	às	suas	conclusões.	
Todavia, temos que as duas soluções apresentadas para o caso passam por 
critérios	de	subjetividade	que	devem	ser	evitados.	Explicamos.

Em alguns casos, como o ora versado, a classificação de uma verba 
como indenizatória ou não pode não ser criteriosamente delimitada, sen-
do	influenciada	por	subjetividades	do	julgador	que	devem	ser	combatidas.	
Considerar-se o abono como um estímulo, uma espécie de vantagem para 
aquele que optar por continuar na ativa em detrimento de uma aposentadoria 
antecipada, inegável é o seu caráter indenizatório, não incidindo imposto 
de	renda.

Por outro lado, se for entendimento de que o abono consista apenas 
na desoneração do pagamento da contribuição previdenciária, o valor não 
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repassado para a previdência é considerado resultado do trabalho do in-
divíduo,	ficando	nítido	seu	caráter	de	renda,	sendo	passível	de	tributação.

A adoção de qualquer entendimento, na hipótese, sofre a influência 
do	conceito	que	o	julgador	faz	sobre	o	que	vem	a	ser	verba	indenizatória.	
E é razoável considerar o abono de permanência tanto como renda quanto 
como	verba	indenizatória.	A	delimitação	não	é	matemática,	sendo	depen-
dente	dos	pré-conceitos	do	intérprete.	Contudo,	continua	a	celeuma	que	
deve	ser	resolvida.

Por isso, para solucionar entraves dessa natureza é que propomos 
a análise da importância em buscar a vontade popular existente por detrás 
da	norma.	Ou	seja,	ao	criar-se	o	imposto	de	renda,	bem	como	o	abono	de	
permanência, qual era o intento do legislador enquanto representante direto 
do povo?

É	sabido	que	o	imposto	de	renda	foi	cunhado	para	que	houvesse	con-
tribuição do particular ao Estado sobre aquilo que fosse acrescido ao seu 
patrimônio	como	resultante	de	seu	trabalho.	Fica	a	pergunta:	o	abono	de	
permanência é quantia em dinheiro resultante do trabalho do cidadão? Será 
que o povo, por intermédio dos seus representantes legitimamente escolhidos, 
deseja ver tributada a parcela do salário que recebe por continuar a contri-
buir com o progresso do seu país em vez de ter entrado para a inatividade?

Independente das respostas a tais questões, que entendemos tam-
bém correrem o risco de passar por subjetivismos do intérprete, a solução 
do caso passa pela pesquisa não da intenção do Estado ao editar as normas, 
mas	sim	de	qual	é	o	anseio	do	povo	com	a	criação	delas.

E a busca dessa vontade popular não passa pelo que o intérprete ou o 
julgador entende, pauta-se pela necessidade de procurar encontrar qual foi o 
desejo	e	a	real	manifestação	do	povo	ao	permitir	a	publicação	daquela	norma.

Portanto, a criação do abono de permanência deve ser analisada sob 
a	ótica	do	interesse	popular	e	não	sobre	a	influência	dos	desejos	do	Estado.	
Será que a população quer ver tributada verba que recebe por continuar 
trabalhando ao não optar pela aposentadoria?

É	fato	que	a	população	pensa	coletivamente,	buscando	sempre	con-
tribuir com o Estado para que este possa realizar as finalidades para as 
quais	foi	criado.	Para	isso,	a	vontade	popular	criou	os	tributos	que	devem	
ser	corretamente	recolhidos	e	aplicados.	Contudo,	seria	o	desejo	de	todos	
fazer incidir sobre o abono, criado como estímulo à permanência na ativa, 
o imposto de renda?
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Conforme já dito, o presente texto não busca apresentar respostas, 
até porque seria muita pretensão, mas apenas trazer à discussão a impor-
tância de se perquirir a real vontade popular contida na norma jurídica em 
aplicação, pois, assim, além de conferir respeito ao princípio democrático, 
a decisão judicial irá garantirá a segurança jurídica necessária para a esta-
bilização	social.

Ao encontrar-se a verdadeira vontade popular embutida na norma, 
a jurisprudência conseguirá se unificar, cessando suas constantes modifi-
cações que causam insegurança, muito comum na seara tributária, pois a 
vontade do povo é única, não sendo possível encontrar duas soluções para 
um	mesmo	caso	sob	uma	mesma	lei.

A existência de jurisprudência divergente, além de ocasionar insegu-
rança jurídica, resulta em ofensa ao princípio democrático, pois o consenso 
popular que permite a edição da norma exige a formulação de respostas úni-
cas	que	consistem	na	simples	aplicação	da	vontade	do	povo	existente	na	lei.

Deveras, acertadamente o STJ buscou pacificar a questão em torno 
da	incidência	do	imposto	de	renda	sobre	o	abono	de	permanência.	Tal	fato	
favorece a segurança jurídica e, por conseguinte, consolida o Estado de di-
reito,	pois	fixa	uma	única	diretriz	sobre	o	tema.	Contudo,	à	luz	do	princípio	
democrático, sob a ótica da dimensão material do princípio da legalidade, fica 
a pergunta: será que a decisão reflete a vontade do povo? Será que o povo 
enxerga na incidência do imposto de renda sobre o abono de permanência 
a sua vontade?

Se a resposta a essas questões for afirmativa, tenho que a jurispru-
dência	se	consolidará	e,	por	consequência,	prevalecerá	a	segurança	jurídica.	
Caso	contrário,	inexistindo	essa	identidade,	a	celeuma	continuará.	O	que	
ocorrerá?	Isso	somente	o	futuro	nos	dirá.

6 Conclusão

Enfim, por envolver o interesse financeiro do Estado, inúmeras ques-
tões	tributárias	estão	em	debate	em	nossos	Tribunais.	É	certo	que	algumas	
já estão pacificadas e por isso há a afirmação de que o problema se encontra 
resolvido.

Todavia, ao que assistimos na prática é uma constante modificação 
da jurisprudência em matéria tributária, inclusive, em razão da insistência 
da	população	com	ações	judiciais	contrárias	ao	entendimento	consolidado.
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Independente do sentido da decisão, é certo que, sob o aspecto for-
mal, o julgado sempre encontra seu fundamento de validade no princípio da 
legalidade,	especialmente	na	seara	tributária.	Contudo,	à	luz	de	uma	releitura	
democrática desse princípio, surge o problema: somente há o respeito à lei 
se	em	sua	aplicação	houver	a	observância	da	vontade	popular.	E,	visto	que	
a vontade é una, o Estado somente pode apresentar uma resposta ao pro-
blema que lhe é apresentado, sendo, dessa forma, inconcebível a existência 
de	divergência	de	entendimentos.

Nesses termos, a sociedade somente vai se ver pacificada a partir 
do momento em que passar a enxergar na atuação do Estado, inclusive do 
Poder	Judiciário,	o	reflexo	de	sua	própria	vontade.

A menção referente à incidência do imposto de renda sobre o abono 
de permanência enquanto matéria já pacificada pelo STJ foi apenas para 
ressaltar que mesmo diante de um entendimento já consolidado, ainda pode 
não se ter a segurança jurídica necessária a uma ordem constitucional de 
direito	se	a	vontade	popular	não	for	respeitada.

Assim, especialmente no âmbito tributário, o princípio da legalidade 
necessita ser compreendido sob a dimensão da ordem democrática cons-
titucional, sendo essencial que em sua aplicação seja considerado o desejo 
popular	contido	em	cada	norma.	Tal	circunstância	viabiliza	a	segurança	
jurídica, pois o indivíduo passa a ver na atuação do Estado a manifestação 
de seus anseios enquanto membro de uma coletividade, jogando por terra 
a atual concepção existente de interesses antagônicos entre Estado e socie-
dade,	o	que	conduz	a	essa	constante	instabilidade	das	relações	existentes.
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Considerações acerca do fato gerador do IPI 

Renato Martins Prates1

1 Introdução

A Constituição Brasileira se destaca, como sabido, por se deter lon-
gamente	no	capítulo	sobre	a	ordem	tributária.	Com	isso,	pretende	a	Carta	
Política limitar de forma eficaz os poderes do Estado, destacadamente em 
duas frentes, quais sejam: a) estabelecendo um plexo de direitos dos parti-
culares, mediante um arcabouço do estatuto dos contribuintes, consagrando 
suas garantias básicas frente ao poder tributário e b) circunscrevendo o 
poder	de	tributar	de		cada	uma	das	esferas	dos	entes	estatais.	

Embora a Constituição não discrimine, com todos os elementos defini-
dores, os tributos cuja competência se reparte entre os entes federativos, em 
certa medida circunscreve o campo de ação do legislador infraconstitucional 
— complementar ou ordinário —, sem o que não poderia, minimamente, 
estabelecer	os	limites	de	atuação	de	cada	uma	das	esferas	tributantes.

Assim ocorre também a respeito do tema que pretendemos analisar: 
o	imposto	sobre	produtos	industrializados.	Embora	longe	de	minudenciar	
ou definir o fato gerador do tributo, a Constituição, em alguma extensão, já 
o delimita, devendo ser tomada como ponto de partida do intérprete, pois é 
certamente a melhor hermenêutica do direito, por vezes esquecida, é a que 
parte da norma de maior generalidade e de mais elevada hierarquia — a 
Constituição — para as leis e atos normativos inferiores e não, evidente-
mente,	a	que	segue	caminho	inverso.	

2 O que se entende por “produto industrializado”

No	art.	153,	IV,	a	Constituição	atribui	à	União	a	competência	para	
instituir	impostos	sobre	“produtos	industrializados”.	A	simples	enunciação	
de se tratarem de “produtos” e mais, “industrializados”, já circunscreve o 

1		Juiz	federal.
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campo de atuação do legislador infraconstitucional e autoriza-o a afastar 
alguns	equívocos	quanto	à	compreensão	do	fato	gerador	do	IPI.	

Assim, há de se notar, o que muitas vezes é olvidado, que não é o 
ato ou processo de industrialização que geram a incidência do IPI, uma vez 
que	se	exige	o	produto	“industrializado”.	Portanto,	para	que	se	verifique	a	
incidência do tributo sobre o produto industrializado, a industrialização 
precede	e	não	integra	o	núcleo	ou	critério	material	do	pressuposto	da	norma.	
Nesse sentir, colha-se precisa lição de Fensterseifer	e	Brasil	Júnior	(2008,	p.	
8-27),	que	afirmam,	a	propósito	do	disposto	no	art.	153,	IV	da	Constituição:

Dele se extrai a conclusão de que o cerne da hipótese tributária em 
comento não é propriamente a industrialização, como comumente 
refere a doutrina, mas sim, momento posterior a ela, quando o produto 
já está industrializado

De igual modo, já se decidiu, no âmbito do Superior Tribunal de Jus-
tiça, que não é o ato de industrialização que gera a incidência do IPI, posto 
que este recai  no produto objeto da industrialização2.

Remarque-se, portanto, que o IPI incide sobre o produto, não sobre a 
“produção”.	Sobre	o	produto	industrializado,	não	sobre	a	“industrialização”.	
Assim	também	concluíram	Ataliba	e	Giardino	(2007	apud	BALEEIRO	2007,	
p.	340),	ao	asseverarem	que:

o conceito de industrialização , para fins do IPI, é meramente acessório, 
já que a Constituição brasileira não prevê a tributação da industrializa-
ção,	senão	da	‘operação’	que	tem	produto	industrializado	por	objeto,	
o	que	é	coisa	diferente.

Portanto, não vemos qualquer óbice de natureza constitucional, con-
trariamente ao que entendem alguns autores, a exemplo de  José Eduardo 
Soares	de	Melo	(	2009,	p.	16),	a	que	o	legislador	eleja,	como	contribuinte,	
pessoa diversa daquela que realizou o processo de industrialização: 

A circunstância da CF não haver indicado a pessoa que deva ser carac-
terizada como devedora do IPI não significa que a lei complementar 

2		 	 REsp	 	 216.217/SP,	 rel.	Min.	 José	 Delgado.	 Disponível	 em:	 <https://ww2.stj.jus.br/processo/
jsp/ita/abreDocumento.jsp?num_registro=199900458257&dt_publicacao=29-11-
1999&cod_tipo_documento=>.	Acesso	em:	13	jun.	2012.
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(CF,	art.	146,	III,	“a”)	possa	indicar	pessoa	estranha	às	atividades	per-
tinentes	à	industrialização	de	produtos.	E	prossegue:	O	contribuinte	
do IPI apenas pode ser a pessoa (natural ou jurídica que pratica atos 
de industrialização (transformação, montagem, acondicionamento ou 
reacondicionamento, renovação ou reacondiconamento e beneficia-
mento,	pertinentes	a	um	negócio	jurídico	(venda	etc).

A limitação constitucional, na análise isolada do citado dispositi-
vo	(art.	153,	IV),	diz	respeito,	portanto,	ao	alcance	dos	termos	“produto”	
e	“industrializado”.	Por	“produto”,	entende-se	tudo	que	é	criado,	gerado,	
elaborado	e	não,	simplesmente,	coletado.	Produto	é	o	bem	que	tem	expres-
são econômica, destinado ao comércio ou ao consumo, diferentemente de 
mercadoria,	que	é	bem	que	se	destina	exclusivamente	ao	comércio.

Ademais, exige a Constituição que se trate de produto industrializado.	
Por exclusão, não se tributa, à guisa de IPI, o fruto da atividade meramente 
extrativista, artesanal ou artística, tampouco o produto da atividade agrícola 
ou	pecuária.	O	IPI	destina-se	a	colher	para	a	União	a	cota	representativa	
da	capacidade	contributiva	do	setor	secundário,	fabril.	Produto	industrial	
é	aquele,	como	bem	definido	nos	termos	do	art.	46	do	Código	Tributário	
Nacional, que tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a 
natureza ou a finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo.

Mais ainda pode-se extrair do vocábulo “industrializado”, a limitar o 
conceito	expresso	no	CTN.	A	industrialização	supõe	atividade	de	produção	
em	massa,	destinada	ao	comércio.	Assim,	um	mesmo	produto	—	uma	mesa	ou	
um terno — conquanto modifiquem ou aperfeiçoem a natureza da madeira 
ou do tecido, pode ou não ser “industrializado”, a depender da forma ou modo 
de	se	produzir.	Um	alfaiate	que	produz	sob	medida	um	terno,	ainda	como	
atividade lucrativa, não realiza atividade de industrialização, nem se pode 
dizer	industrializado	o	seu	produto.	Tampouco	o	pai	de	família,	marceneiro	
de	ocasião,	que	faça	uma	mesa	para	sua	família.	Há,	portanto,	também	uma	
conotação	histórica,	sociológica,	no	conceito	de	indústria,	que	a	letra	do	art.	
46	do	CTN	não	reflete.	

Pode-se ver, portanto, que o “lucro” pode ser indicativo, mas não 
define,	em	si,	o	“ser”	industrializado.	Tampouco	a	natureza	do	produto	em	
si	mesmo.	É	o	processo	—	a	escala	de	produção,	a	impessoalidade	na	ne-
gociação, a habitualidade, a destinação à circulação — que indicam que um 
produto	é	ou	não	industrializado.	
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3 A relevância do conceito de “operações”

Do que se viu, ao mencionar a competência da União para instituir 
o imposto sobre “produto industrializado”, a própria expressão utilizada 
pela Constituição limita, embora ainda não defina, tarefa que não é mesmo 
própria	do	constituinte,	o	campo	possível	de	incidência	do	tributo.

Mas	é	possível	extrair-se	mais	da	Constituição,	a	esse	propósito.	No	
mesmo	art.	153,	em	seu	parágrafo	3º,	cuidou	de	traçar	o	legislador	consti-
tuinte alguns princípios de necessária observância pelo legislador infracons-
titucional:	a	seletividade,	em	função	da	essencialidade	do	produto;	a	não	
cumulatividade;	a	não	incidência	sobre	produtos	industrializados	destinados	
ao exterior e a necessária redução de impacto (tratamento fiscal mais favore-
cido)	em	relação	aos	bens	de	capital	adquiridos	pelo	contribuinte.	No	breve	
espaço deste artigo, não cabe analisar tais princípios, mas apenas destacar 
que, ao mencionar que o imposto é não cumulativo, destacou-se que se deve 
“compensar o que for devido em cada operação com o montante cobrado 
nas	anteriores”	(art.	153,	§	3º,	II).	

Assim, percebe-se que a incidência do tributo em exame dá-se nas 
“operações”,	com	produtos	industrializados.	Portanto,	subentende-se	da	
leitura da Constituição que a substância ou aspecto material da hipótese de 
incidência do IPI há de ser a realização de operações com produtos indus-
trializados.	

“Operação”, em linguagem jurídica, nada mais é do que o negócio 
jurídico	do	qual	resulta	a	transferência	da	propriedade	ou	posse	do	bem.	
Portanto,	o	Código	Tributário	Nacional,	ao	mencionar,	em	seu	art.	46,	que	
o fato gerador do IPI consiste na “saída” do produto do estabelecimento de 
importador,	industrial,	comerciante	ou	arrematante	(art.	51),	ou	o	“desem-
baraço aduaneiro” é pobre, impreciso e insuficiente, de vez que se refere, 
no ponto, a apenas alguns aspectos da hipótese de incidência, quais sejam, 
ao	aspecto	temporal	e	conjugada	a	leitura	do	art.	46	com	o	art.	51,	também	
ao aspecto espacial. O CTN, pois, faz menção a “quando” e “onde” ocorre o 
fato gerador,  que são aspectos importantes, sem dúvida, da norma de inci-
dência,  mas omite o núcleo, o critério ou aspecto material do fato gerador 
do	IPI,	que	é	a	realização	de	operações	com	produtos	industrializados.	E	
este	aspecto	nuclear	da	hipótese	de	incidência	do	IPI	revela-se	comum.	Com	
isso, desmente-se o que por vezes se assevera: que se trata de impostos 
diversos tratados na mesma rubrica: o imposto cobrado na importação e o 
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imposto	cobrado	na	saída	do	estabelecimento	do	contribuinte.	Em	ambos	os	
casos, conquanto diversos possam ser os aspectos temporal ou espacial, há 
uma nota que os reúne: a exigência de operação (negócio jurídico), ou, mais 
precisamente,	a	realização	da	operação	com	produto	industrializado.	Mais	
uma vez, frise-se, a operação se faz com produto industrializado, mas não há 
limitação de ordem constitucional para que uma das partes envolvidas em 
tal operação seja alguém que não tenha industrializado o produto.

Ao	contrário	sustentam	Paulsen	e	Mello	(2007,	p.	78),	ao	afirmarem	
que o importante a considerar, aqui, é que o termo industrializado, 
na	norma	de	competência	do	art.	153,	IV,	está	no	sentido	de	produto	
industrializado	por	um	dos	contratantes	na	respectiva	operação.

Evidente que, no plano infraconstitucional, não é necessário esgota-
rem-se todas as possibilidades de cobrança de IPI abertas no texto consti-
tucional.	A	competência	pode	ficar	em	parte	“adormecida”	se	e	enquanto	o	
legislador	ordinário	não	fizer	dela	uso.	Mas	quando	se	afirma,	por	exemplo,	
que não é possível cobrar-se IPI em negócio realizado entre dois comer-
ciantes, tal assertiva não decorre de qualquer vedação constitucional ou 
imunidade,	mas	do	tratamento	legislativo	dado	ao	tributo.	

O	art.	46	do	Código	Tributário	Nacional	prevê	como	fato	gerador	do	
tributo I – o seu desembaraço aduaneiro, quando de procedência estrangei-
ra;	II	–	a	sua	saída	dos	estabelecimentos	a	que	se	refere	o	parágrafo	único	
do	art.	51;	e	III	–	a	sua	arrematação,	quando	apreendido	ou	abandonado	e	
levado	a	leilão.	

Entende	Paulo	de	Barros	Carvalho	(1996	apud	Freitas	(coord.)	
2005,	p.	172)	que:	

são duas regras-matrizes do IPI: a que incide sobre a operação de 
industrialização e aquel’outra que alcança a importação de produtos 
industrializados do exterior, posto que não mais percute o tributo 
na arrematação de produtos industrializados levados a leilão, como 
ocorreu	outrora.

Não é, contudo, sobre a operação de industrialização que incide o 
imposto.	Tanto	assim	que	se	o	produto	já	pronto,	completada,	portanto,	a	
industrialização, se perder, antes de posto a circular pelo industrial, não 
haverá	imposto.		O	IPI	incide	sobre	a	operação	sobre	o	produto	industriali-
zado, o que ocorre tanto na saída do produto do estabelecimento industrial 
quanto no caso de importação, que decorra de um negócio jurídico (ope-

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   295 20/9/2012   16:32:27



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

296

ração),	realizado	sobre	o	produto	industrializado.	Aliás,	tenha-se	sempre	
em vista que, ao contrário do que pode induzir a leitura isolada do Código 
Tributário Nacional, não é a mera saída física, em si, tampouco a mera im-
portação (entrada no território nacional)  que constituem o núcleo central, 
ou	aspecto	material	do	tributo.	

Não se pode, portanto, inquinar de inconstitucional a incidência do 
IPI sobre o produto trazido do exterior, cuja incidência se dá no momento 
(aspecto temporal) de seu desembaraço aduaneiro, ao argumento de que 
repetiria	o	fato	gerador	do	imposto	de	importação.	Ainda	que	ocorresse	um	
bis in idem em relação ao imposto de importação — o que não me afigura 
preciso — ainda que a tributação, no caso seria inconstitucional, uma vez que 
a União é competente tanto para cobrar IPI quanto II e, dentro dos limites 
da legalidade e da proibição do excesso (vedação de confisco), pode fazê-lo 
mais	de	uma	vez,	de	modo	que	um	seria	considerado	adicional	do	outro.	

Mas, reafirmamos: ainda que em alguns aspectos se aproximem, não 
há	confundir	o	imposto	de	importação	com	o	IPI.	Há	importantes	notas	dis-
tintivas.	No	imposto	de	importação,	o	fato	gerador	é	a	entrada,	o	ingresso	
da	mercadoria	estrangeira	no	território	nacional,	a	que	título	for.	Assim,	
diferentemente do IPI, não é relevante a existência da “operação”, ou seja, 
do negócio jurídico que leve à transferência de titularidade ou da posse do 
bem.	Mesmo	bens	pessoais,	trazidos	do	estrangeiro,	podem	dar	origem	à	
tributação	do	II	(BALEEIRO,	2007,	p.	215).	Essa	é	a	diferença	fundamental	
entre	os	dois	impostos,	embora	não	a	única.	A	incidência	do	IPI	dá-se	apenas	
sobre	produto	industrializado,	restrição	que	inexiste	no	II;	o	imposto	sobre	a	
importação tem caráter mais marcantemente extrafiscal do que o IPI cobrado 
na importação (que deve ser “neutro”, visando a igualar a carga tributária 
incidente	sobre	o	produto	estrangeiro	à	que	afeta	o	produto	nacional);	a	não	
cumulatividade	é	princípio	inerente	ao	IPI,	não	ao	II.	

A não cobrança de IPI de produto proveniente do exterior é que cons-
tituiria rematada inconstitucionalidade, na medida em que privilegiaria o 
produto estrangeiro sobre o nacional, contrariando diretriz explícita da 
Constituição — a garantia do desenvolvimento nacional — objetivo funda-
mental	da	República	(art.	3º,	II),	bem	assim	os	princípios	da	isonomia	e	da	
livre	concorrência.		Na	arguta	observação	de	Derzi	(BALEEIRO,	2007,	p.	341):

seria agressivo à regra da livre concorrência e aos interesses nacionais 
por em posição desfavorável a produção nacional, que sofre a incidên-
cia	do	IPI	e	do	ICMS.	Daí	a	necessidade	de	se	fazer	incidir	o	IPI	sobre	
a importação de produtos industrializados
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4 Saída do Estabelecimento e desembaraço aduaneiro

Remarque-se, portanto, que tanto a “saída do estabelecimento”, no 
caso das operações no mercado interno, quanto o “desembaraço aduaneiro”, 
relativamente aos bens de procedência estrangeira, não constituem o aspecto 
nuclear,	material,	do	fato	gerador	do	IPI.	Na	realidade,	trata-se	de	variações	
do	aspecto	temporal	de	um	mesmo	fato	(BALEEIRO,	2007,	p.	339):	o	realizar	
operações com produtos industrializados – a depender se tais operações se 
deem	com	produto	nacional	ou	originário	do	exterior.

O desembaraço aduaneiro consiste no procedimento de verificação da 
exatidão de dados declarados pelo importador (DI) em relação às mercado-
rias	importadas,	com	vistas	a	sua	liberação.	Com	o	desembaraço	aduaneiro,	
permite-se “a livre saída de mercadorias importadas pela observância dos 
requisitos	exigidos	pela	alfândega”.	Na	importação	“é	ato	privativo	do	au-
ditor fiscal do Tesouro Nacional, mediante o qual fica autorizada a entrega 
da	mercadoria	submetida	a	despacho	ao	importador”	(DINIZ,	1998,	p.	91).	
Portanto, em si, nada mais é do que um procedimento administrativo bu-
rocrático.	Não	se	cuida,	portanto,	de	atividade	do	contribuinte	(posto	que	
exija	sua	colaboração),	que	represente	signo	de	capacidade	contributiva.	Tal	
como a “saída” de estabelecimento industrial ou equiparado, que tampouco 
constitui fato gerador do IPI, o que verdadeiramente revela o fato gerador, no 
caso do produto proveniente do exterior, é a operação (negócio jurídico) do 
qual resulta a importação do produto industrializado de procedência estran-
geira.	O	desembaraço	aduaneiro	marca	apenas	o	momento	final	—	aspecto	
temporal	—	de	tal	operação.	De	um	lado	de	tal	operação,	tem-se	o	obrigado	
à prestação tributária, o contribuinte, que é o importador ou aquele a quem 
a	lei	equipara	(art.	51,	I,	do	CTN).	Não	vislumbramos,	porém,	a	necessidade	
de se ter, no outro polo do negócio jurídico, necessariamente, o industrial, 
uma vez que, repita-se, o imposto não é sobre a industrialização, mas sobre 
o	produto	industrializado.	Nada	impede,	pois,	que	a	importação	se	dê	como	
resultado de negócio entabulado com um comerciante no exterior e não de 
um	industrial.

5 Não cumulatividade como limite ao fato gerador

Por fim, carece observar que como importador, ou mesmo figura 
equiparada a este, não se pode colocar a pessoa do consumidor do bem, seja 
pessoa	física	ou	jurídica.	A	razão	disso	decorre	da	sua	característica	essencial	
do	IPI,		de		tratar-se	de	imposto	não	cumulativo.
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Ao contrário do ICMS, em que, por expressa ressalva constitucional  
(art.	155,	§	2º,	IX,	da	Lei	Maior),	é	possível	que	o	consumidor,	pessoa	física	
ou jurídica, seja contribuinte do imposto, a não cumulatividade, no IPI, não 
comporta	restrições.	Portanto,	o	consumidor	do	produto	industrializado	
— aquele que não adquire sua posse ou propriedade como insumo da sua 
própria produção, em etapa intermediária do processo produtivo — não tem 
como compensar-se, ou seja, não tem como creditar-se em operações pos-
teriores	do	montante	cobrado	nas	operações	anteriores.	Essa	é	a	razão	pela	
qual a pessoa física que importa bem para uso próprio, ou a pessoa jurídica, 
em relação a bens de seu ativo fixo, não podem ser contribuintes do IPI, uma 
vez que do princípio da não cumulatividade decorre que o contribuinte de 
direito não pode ser aquele que vai arcar com o ônus financeiro do tributo 
incidente	sobre	a	operação,	que	recairá	sobre	o	contribuinte	de	fato.	

A esse propósito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal:

CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	IPI.	IMPORTAÇÃO:	PESSOA	FÍSICA	
NÃO	COMERCIANTE	OU	EMPRESÁRIO:	PRINCÍPIO	DA	NÃO	CUMULA-
TIVIDADE:	CF,	art.	153,	§	3º,	II.	NÃO	INCIDÊNCIA	DO	IPI.	I.	–	Veículo	
importado por pessoa física que não é comerciante nem empresário, 
destinado ao uso próprio: não incidência do IPI: aplicabilidade do prin-
cípio	da	não	cumulatividade:	CF,	art.	153,	§	3º,	II.	Precedentes	do	STF	
relativamente	ao	ICMS,	anteriormente	à	EC	33/2001:	RE	203.075/DF,	
Min.	Maurício	Corrêa,	Plenário,	‘DJ’	de	29/10/1999;	RE	191.346/RS,	
Min.	Carlos	Velloso,	2ª	Turma,	‘DJ’	de	20/11/1998;	RE	298.630/SP,	
Min.	Moreira	Alves,	1ª	Turma,	‘DJ’	de	09/11/2001.	II.	–	RE	conhecido	
e	provido.	Agravo	não	provido.
(STF,	2ª	Turma,	RE	255.682	AgR,	rel.	Min.	Carlos	Velloso,	DJ de 
10/02/2006)
AGRAVO	REGIMENTAL	NO	RECURSO	EXTRAORDINÁRIO.	IPI.	IMPOR-
TAÇÃO	DE	VEÍCULO	AUTOMOTOR,	PESSOA	FÍSICA.	USO	PRÓPRIO.
Não incide o IPI em importação de veículo automotor, para uso próprio, 
por	pessoa	física.	Aplicabilidade	do	princípio	da	não	cumulatividade.	
Precedente.	Agravo	regimental	a	que	se	nega	provimento.
(STF,	2ª	Turma,	RE	501.773	AgR,	rel.	Ministro	Eros	Grau,	DJ de 
15/08/2008)
EMENTA:	AGRAVO	REGIMENTAL	EM	RECURSO	EXTRAORDINÁRIO	
CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	IMPOSTO	SOBRE	PRODUTOS	INDUS-
TRIALIZADOS	–	IPI.	IMPORTAÇÃO	DE	VEÍCULO	POR	PESSOA	FÍSICA	
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PARA	USO	PRÓPRIO.	NÃO	INCIDÊNCIA.	APLICABILIDADE	DO	PRIN-
CÍPIO	DA	NÃO	CUMULATIVIDADE.
1.	Não	incide	o	IPI	sobre	a	importação,	por	pessoa	física,	de	veículo	
automotor	destinado	ao	uso	próprio.	Precedentes:	REs	255.682-AgR,	
da	relatoria	do	ministro	Carlos	Velloso;	412.045,	da	minha	relatoria;	
e	501.773-AgR,	da	relaria	do	ministro	Eros	Grau.
2.	Agravo	regimental	desprovido.
(STF,	2ª	Turma,	RE	255090	AgR/RS,	rel.	ministro	Ayres	Brito,	DJe-190	
divulg.	07/10/2010.	public.	08/10/2010)
EMENTA:	CONSTITUCIONAL.	TRIBUTÁRIO.	IPI.	IMPORTAÇÃO	DE	BEM	
PARA	USO	PRÓPRIO	POR	NÃO	CONTRIBUINTE.	IMPOSSIBILIDADE	
DE	INCIDÊNCIA.	PRINCÍPIO	DA	NÃO	CUMULATIVIDADE.	AGRAVO	
IMPROVIDO.
I – A exigência de IPI na importação de bem para uso próprio por 
pessoa não contribuinte do tributo implica violação ao princípio da 
não	cumulatividade.
II	–	Agravo	regimental	improvido.
(STF,	 1ª	 Turma,	 RE	 615595	 AgR/DF,	 rel.	 ministro.	 Ricardo	
Lewandowski,	DJe-082.	Divulg.	03/05/2011.	Public.	04/05/2011)

Embora os julgados se refiram à importação por pessoa física, o fun-
damento das decisões está na condição de não contribuinte do importador, 
no caso em que é impossível repassar o ônus da importação para o contri-
buinte	“de	fato”,	sendo	irrelevante	se	pessoa	física	ou	jurídica.

6 Fecho

São essas as breves considerações a respeito do fato gerador do IPI, 
feitas, evidentemente, sem o propósito de esgotar o assunto e sem incursão 
no	vasto	cipoal	da	legislação	tributária	que	trata	da	matéria.	Ficam	aqui	
apenas singelas reflexões e a oportunidade de se rememorarem noções fun-
damentais	sobre	o	tema.	
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A Construção do conteúdo do Direito Tributário Ambiental 
como instrumento de promoção do desenvolvimento 

econômico sustentável brasileiro

Rosana Noya Alves Weibel Kaufmann1

(...)	O	Sal	da	Terra 
És	o	mais	bonito	dos	planetas 

Tão te maltratando por dinheiro 
Tu que és a nave nossa irmã 

Canta, leva a tua vida em harmonia 
E	nos	alimenta	com	teus	frutos(...) 

(Beto Guedes e Ronaldo Bastos) 

1. Considerações Preliminares

O processo de desenvolvimento econômico brasileiro recente que 
colocou o Brasil entre as grandes economias mundiais desencadeou grau 
significativo de impacto ambiental, tendo em vista as graves repercussões 
na forma de exploração dos recursos naturais e de interferência na dinâmica 
dos	centros	urbanos	e	mesmo	das	comunidades	rurais.	

Nesse ponto, cabe acrescentar que o Brasil passou a integrar o gru-
po dos chamados países emergentes2	ao	lado	da	Rússia,	Índia	e	China,	com	

1  Juíza Federal.
2	“BRIC	é	uma	sigla	formada	pelas	letras	iniciais	de	Brasil,	Rússia,	Índia	e	China,	criada	em	2001	pelo	

economista Jim O’Neill, analista de mercado do grupo Goldman Sachs (um dos maiores bancos de 
investimento	do	mundo),	no	relatório	 intitulado	Building	Better	Global	Economic	Brics.	 “Ele	 fez	
um estudo de previsão de crescimento econômico no mundo para os próximos cinquenta anos, e 
chegou à conclusão de que justamente essas quatro nações eram as que mais se destacavam”, diz 
André	Roberto	Martin,	professor	de	Geografia	Política	da	Faculdade	de	Filosofia,	Letras	e	Ciên-
cias	Humanas	da	Universidade	de	São	Paulo	(USP).	Segundo	o	documento,	dentro	das	próximas	
décadas,	esses	países	ocuparão	o	topo	no	ranking	das	maiores	economias	do	mundo”.	Disponível	
em:	 <http://revistaescola.abril.com.br/geografia/fundamentos/bric-qual-sua-importancia-eco-
nomia-mundial-480660.shtml>.
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grande força no cenário internacional e alto custo ambiental no aspecto do 
uso	dos	seus	recursos	naturais.

O recente processo de transformação do Brasil neste aspecto mostra-
-se	tão	relevante,	que	inúmeros	autores	dedicam-se	ao	tema.	Albert	Fishlow	
(2011,	p.	282),	por	exemplo,	afirma	que	o	“desenvolvimento	econômico	
ocupa	posição	central	no	Brasil”.

De outro lado, a recente prioridade na aceleração do processo de 
desenvolvimento econômico suscitou inúmeras questões jurídicas, na me-
dida em que abriga múltiplas consequências socioambientais e inúmeros 
confrontos de interesses e perspectivas em sua condução, sem que, até o 
momento, a intervenção estatal tenha obtido resultados satisfatórios na 
busca	do	equilíbrio.

Confirmando a questão posta sob análise, pode-se considerar o im-
pacto ambiental desencadeado derivado dos projetos de ampliação da ca-
pacidade de matriz energética brasileira, que se tornou prioridade para as 
autoridades públicas e, especialmente, para o setor privado, sem que tenha 
ocorrido o necessário planejamento, com o uso adequado dos recursos na-
turais, incentivo à qualificação da mão de obra, financiamento conjunto da 
infraestrutura relacionada às comunidades afetadas, situações que indicam 
a urgência na alteração do papel do Estado, com a aplicação de ações pro-
positivas,	entre	as	quais	o	uso	da	tributação.

Qualquer forma de atividade econômica vinculada à própria exis-
tência humana frente à ampliação crescente de sua demanda por bens e 
serviços conflita com a limitação dos recursos naturais disponíveis e traz 
como elemento intrínseco as questões relacionadas ao respectivo impacto 
ambiental,	em	maior	ou	menor	grau.	A	preocupação	aumenta	em	sua	pers-
pectiva,	quando	enfrenta	o	crescimento	populacional.	

Nesse sentido, a interferência referida pelo Estado brasileiro no do-
mínio econômico, por certo, reclama uma revisão do conteúdo de todo o 
sistema jurídico vigente, e especialmente da forma de interpretação do tecido 
legislativo, para assegurar que a mencionada intervenção ocorra de forma 
efetiva e eficaz tanto no aspecto da educação ambiental quanto na própria 
condução da atividade produtiva em seus diversos setores, bem como em sua 
complexa	dinâmica	no	que	se	refere	à	tutela	jurídica	do	impacto	ambiental.

Até porque, deve conduzir a análise do tema o destaque obtido quan-
to	à	tutela	jurídica	do	meio	ambiente.	Alexandre	de	Moraes	(2007,	p.	796)	
estabelece	que	“a	Constituição	Federal	de	1988	consagrou	como	obrigação	
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do Poder Público a defesa, preservação e garantia de efetividade do direito 
fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum	do	povo	e	essencial	à	sadia	qualidade	de	vida”.

O suporte de validade para a intervenção pública, no particular, 
relaciona-se diretamente com a observância dos princípios que servem de 
fundamento ao próprio Estado brasileiro, conforme consignando, expres-
samente,	na	Constituição	Federal	de	1988,	sendo	que	a	ênfase	proposta	na	
presente oportunidade envolve a garantia conferida à proteção ambiental 
e,	assim,	ao	já	citado	desenvolvimento	econômico	sustentável.

Dessa forma, o tema proposto demonstra crescente importância ao 
referir a possibilidade da estrutura jurídica, com destaque ao campo da tri-
butação em assegurar ou ao menos tutelar adequadamente o multicitado 
processo de desenvolvimento econômico sustentável, ainda que aponte a 
complexidade ínsita ao planejamento respectivo, considerando a cadeia de 
causas	e	efeitos	das	mais	diversas	naturezas.

No entanto, deve ser destacada, no particular, a proposta de uma 
breve análise do papel do direito tributário, por sua função social, no enca-
minhamento	das	atividades	vinculadas	à	proteção	ambiental.

Contudo, torna-se necessário, antes, reconhecer que os atuais meca-
nismos legislativos não estão atuando da forma necessária para garantir a 
proteção do meio ambiente, da qualidade de vida da população e, especial-
mente	quanto	à	expectativa	de	direito	das	futuras	gerações.

2. Direito Tributário e Direito Ambiental Tributário: definição, 
crise e revisão do conteúdo e aplicação dos respectivos sistemas 
normativos

Inicialmente, afigura-se adequado consignar, de logo, conforme as 
lições	de	Sacha	Calmon	Navarro	Coelho	(2001,	p.	31),	que	o	“Direito	é	uno,	
todo	interligado,	a	regrar	a	vida	social”.	Tanto	assim	que,	nessa	linha	de	
interpretação, conclui-se que “essa divisão do Direito em ramos é, a um 
só	tempo,	funcional	e	didática	e	nada	mais.	Serve	apenas	ao	pragmatismo,	
na regulação dos múltiplos aspectos da vida social, instituindo princípios 
e diretivas adequadas aos objetos regulados, e facilita no plano didático o 
ensino	e	a	compreensão	do	Direito”.

No entanto, por questões metodológicas, no desenvolvimento do 
tema será admitida uma autonomia do direito tributário a partir das singu-
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laridades de suas regras jurídicas, o que também se aplica à construção do 
direito	ambiental	tributário.

O conceito do direito tributário não traduz tarefa simples, conside-
rando a dificuldade própria de sua integração a um sistema jurídico norma-
tivo traduzido no direito positivo, composto por um conjunto de normas e 
princípios	que	se	relacionam	de	forma	contínua.	

Alexandre	Barros	Castro	(2004,	p.	331)	considera	o	Sistema	Tribu-
tário Nacional como “o conjunto de princípios constitucionais tributários 
que rege o poder de tributar, as limitações desse poder e a repartição das 
correspondentes	receitas”.

No	entanto,	Paulo	de	Barros	Carvalho	(2004,	p.	15)	apresenta,	quan-
to à definição buscada, uma posição de relevante importância, ao afirmar 
que	“(...)	o	direito	tributário	positivo	é	o	ramo	didaticamente	autônomo	do	
direito, integrado pelo conjunto das proposições jurídico-normativas que 
correspondam, direta ou indiretamente, à instituição, arrecadação e fisca-
lização	dos	tributos”.	E	prossegue	o	mencionado	autor	estabelecendo	que	
“Compete à Ciência do Direito Tributário descrever esse objeto, expedindo 
proposições declarativas que nos permitam conhecer as articulações lógicas 
e o conteúdo orgânico desse núcleo normativo, dentro de uma concepção 
unitária	do	sistema	jurídico	vigente”.

A partir da definição apresentada, ressalta-se a necessidade de definir 
o	tributo.	Nessa	finalidade	e	considerando	os	objetivos	da	presente	análise,	
afigura-se adequado utilizar as prescrições do Código Tributário Nacional 
que	sem	seu	art.	3º,	assim,	o	conceitua:

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

A partir da definição de direito tributário, surge o questionamento 
quanto à necessidade do desenvolvimento de uma nova espécie de direito 
tributário voltado a uma intervenção específica na área ambiental e que nesse 
objetivo	tenha	uma	interpretação	diferenciada	das	suas	normas	jurídicas.

Ainda não é pacífico o reconhecimento de um sistema autônomo ao 
direito tributário tradicional constituído de normas e princípios jurídicos 
submetidos a uma disciplina própria no direito positivo brasileiro, mesmo 
que as atuais relações jurídicas relacionadas ao impacto ambiental, como 
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resultado do desenvolvimento econômico, reclamem, a todo momento, uma 
intervenção estatal eficaz, objetivo ao qual bem se ajusta a aplicação do 
chamado	Direito	Ambiental	Tributário.

No entanto, torna-se necessário reconhecer que alguns doutrinado-
res consideram que o direito tributário, sob a interpretação dos princípios 
e	objetivos	estabelecidos	pela	Constituição	Federal	de	1988,	só	pode	ser	
concebido e aplicado em harmonia com o direito ambiental nascido sob a 
mesma ordem constitucional, posição que dispensaria a construção de um 
conteúdo	próprio	e	específico	para	o	direito	ambiental	tributário.

A questão trazida à análise nessa oportunidade traz, portanto, con-
forme já sinalizado, uma dificuldade preliminar qual seja a própria ausência 
de uma estrutura normativa adequada, específica e, principalmente, eficaz 
dentro do ordenamento jurídico brasileiro vigente, no sentido de conjugar a 
aplicação da tributação na tutela da proteção ambiental em face do acelerado 
processo	de	desenvolvimento	econômico	brasileiro.

Ainda assim, o direito tributário considerado a partir de sua função 
social mostra sua natural vocação como instrumento de intervenção do Es-
tado em prestígio do interesse público relacionado à proteção ambiental 
e ao bem estar social e, nesta linha, apresenta aptidão jurídica para dis-
ciplinar a atividade econômica em uma sociedade de consumo crescente, 
sob a finalidade de preservar o meio ambiente equilibrado, conciliando tal 
objetivo com o aprimoramento da qualidade de vida da atual população e 
das	gerações	futuras.

De fato, no campo do direito tributário, percebe-se, por exemplo, a 
capacidade da intervenção estatal ao conduzir a atividade econômica e as 
relações privadas sob a prevalência do interesse público por meio de um 
conjunto de normas específicas e aptas a serem modificadas, de forma mais 
ágil que normas de outra natureza jurídica afetadas pela necessidade de 
maior	estabilidade	e	permanência.

Para demonstrar a vocação apontada, cabe mencionar as considera-
ções	de	Hugo	de	Brito	Machado	(2000,	p.	47)	ao	afirmar	que:	

Com efeito, o fenômeno da tributação a cada dia cresce de importância, 
sobretudo porque o Estado já não a utiliza apenas como meio para 
obter recursos financeiros, mas também para interferir de múltiplas 
formas na economia privada, estimulando setores, incentivando o de-
senvolvimento econômico de regiões, promovendo a distribuição de 
renda	e	protegendo	a	indústria	nacional.	Daí	a	complexidade	crescente	
e	a	rapidez	com	que	se	modificam	as	leis	de	tributação.
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É	certo	que	determinados	tributos	possuem,	em	sua	natureza,	uma	
aptidão maior para interferir rapidamente na dinâmica da atividade econô-
mica, inclusive pela vulnerabilidade de determinados setores da economia, 
por	exemplo,	aos	efeitos	do	mercado	externo.

Nesse contexto, é adequado apontar, por exemplo, o imposto sobre 
importação, o imposto sobre exportação, o imposto sobre produtos indus-
trializados e o imposto sobre operações financeiras, na medida em que, para 
eles, o próprio legislador constitucional admitiu uma possibilidade de alte-
ração mais rápida de suas alíquotas por ato do Poder Executivo, conforme 
previsto	no	§	1º	do	art.	153	da	Constituição	Federal	de	1988:

Art.	153.	Compete	à	União	instituir	impostos	sobre:
I	–	importação	de	produtos	estrangeiros;
II – exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionali-
zados;
III	–	renda	e	proventos	de	qualquer	natureza;
IV	–	produtos	industrializados;
V – operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou 
valores	mobiliários;
VI	–	propriedade	territorial	rural;
VII	–	grandes	fortunas,	nos	termos	de	lei	complementar.
§	1º	–	É	facultado	ao	Poder	Executivo,	atendidas	as	condições	e	os	limi-
tes estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados 
nos	incisos	I,	II,	IV	e	V.

Portanto,	ainda	que	alguns	autores,	como	Leandro	Paulsen	(2008,	p.	
309)	não	registrem	ênfase	à	aptidão	da	mencionada	disciplina	legal	quanto	
à interferência na atividade econômica, destaca, no particular, “a atenuação 
à	exigência	de	lei”	e	reconhece	que	a	ressalva	consignada	no	§	1º	do	art.	153	
da	Constituição	Federal	de	1988	corresponde	“à	espécie	de	exceção	mitigada	
do	princípio	da	legalidade	tributária”.	

Outros tributos submetidos ao princípio da legalidade estrita entre 
outras limitações ao poder de tributar perdem a aptidão de rápida interven-
ção na economia, permitindo, no entanto, um planejamento, a médio e longo 
prazo da atividade econômica, nesse ponto, com ênfase para a segurança 
jurídica	necessária	em	setores	que	exigem	grandes	investimentos.

No entanto, apesar da aptidão do direito tributário na tutela do direito 
ambiental, a aplicação de suas normas não tem demonstrado, na prática, a 
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eficácia esperada nesse propósito, pelo próprio paradoxo contido no conceito 
de	desenvolvimento	sustentável,	o	que	será	tratado	adiante.

Ao enfrentar a reflexão proposta sobre os novos caminhos do direito 
tributário como mecanismo de tutela do desenvolvimento sustentável e, 
assim, da proteção ao meio ambiente relacionada ao Estado do Bem-Estar 
Social, surge o conteúdo de um conceito próprio e autônomo de um Direito 
Ambiental Tributário, pelo qual um conjunto de normas específicas, tribu-
tárias em sua origem, passam a ser interpretadas e submetidas a princípios 
e valores normativos vinculados à disciplina do meio ambiente e, assim, sob 
a	ênfase	do	direito	ambiental.

Analisando o nominado Direito Ambiental Tributário, Celso Antonio 
Pacheco	Fiorillo	e	Renata	Marques	Ferreira	(2010)	trazem	relevantes	con-
siderações que comportam transcrição ao definir as balizas de interpreta-
ção desse conjunto de normas jurídicas derivadas da finalidade do Estado 
brasileiro	a	partir	da	matriz	constitucional	de	1988.	Assim	estabelecem	os	
mencionados autores:

Ocorre que em determinadas situações, o Estado decide direcionar o 
comportamento dos contribuintes para penalizar o poluidor, incentivar 
a produção ou mesmo a comercialização de determinados produtos, 
desincentivar o consumo de tabaco ou de bebidas alcoólicas, incentivar 
a proteção ao meio ambiente, desestimular a manutenção de proprie-
dades	que	se	afastem	de	sua	função	social	etc.	e,	nessas	situações,	o	
mais usual é que por meio do exercício da competência legislativa, o 
Estado edite lei que conceda algum benefício em termos tributários 
aos	contribuintes.
Nas experiências antes indicadas, repetidas de forma reiterada pelos 
entes que compõem a federação, a doutrina estabelece que o Estado 
estaria usando de faculdades a ele conferidas a partir dos chamados 
tributos extrafiscais submetendo-se aos regramentos inseridos no 
capítulo	constitucional	do	Sistema	Tributário	Nacional.
Cabe destacar que, se a finalidade da tributação é angariar recursos 
para a manutenção do caro Estado do Bem-Estar Social, a utilização 
dos tributos que fogem a esta perspectiva não pode por total falta de 
lógica se submeter aos regramentos do sistema tributário de forma 
inconteste,	fria	e	absoluta.
As normas com finalidade extrafiscal, como a própria noção semântica 
nos apresenta, são normas que escapam do rígido controle do sistema 
tributário.	Encaixam-se	em	outros	ordenamentos	constitucionais,	a	
depender da intenção nelas inserida pelo detentor da competência 
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tributária.	Ora	podem	ser	orientadas	e	regidas	pelos	princípios	con-
formadores do direito constitucional previdenciário, ora do direito 
econômico e ora, no que mais nos interessa, dos princípios constitu-
cionais que regulamentam e norteiam o meio ambiente no Brasil, cuja 
regra-matriz	se	encontra	descrita	no	art.	225	da	CF/1988.	
Assim, a chamada tributação com finalidade extrafiscal não se submete 
de forma absoluta aos princípios tributários, é norma justificada por 
outros	ramos	do	direito	e	por	outros	princípios.	Segundo	os	ensina-
mentos de Tipke e Yamashita, quando o Estado utiliza uma norma 
tributária para o atingimento de finalidades distintas da verdadeira 
função do direito tributário, ele o faz sem se concentrar na capacidade 
econômica dos contribuintes, deixando como consequência a seara 
do direito tributário para ingressar em outros campos de atuação, 
orientados,	logicamente,	por	outros	princípios.
E mais, nestes casos (utilização de normas tributárias com finalidade 
extrafiscal) não faz sentido falar em Justiça Fiscal e capacitação contri-
butiva;	o	que	se	busca	atingir	com	este	comportamento	é	a	chamada	
Justiça	Social	controlada/aferida	pelo	princípio	da	proporcionalidade	
que para o direito ambiental se traduz na aplicação do princípio do 
desenvolvimento	sustentável.
As normas tributárias buscam a distribuição justa e igual da carga 
tributária entre os contribuintes, já as normas com finalidade social 
buscam o direcionamento econômico, a estruturação ou a reestrutu-
ração social, o desenvolvimento sustentável e a proteção às normas 
ambientais.
Veja-se,	por	exemplo,	as	normas	dispostas	nos	arts.	1º	e	2º	da	Lei	
14.910/2009,	regulamentada	pelo	Decreto	50.522/2009,	recente-
mente aprovada no âmbito do Município de São Paulo que isenta de 
ISS os serviços de diversões, lazer e entretenimento que se relacionem 
a: desfiles de escolas de samba, blocos carnavalescos ou folclóricos, 
trios elétricos e congêneres, realizados durante o carnaval no Polo 
Cultural e Esportivo Grande Otelo (Sambódromo de São Paulo), bem 
como a produção artística dos desfiles a que se referem as atividades 
antes	descritas.
A referida lei ainda estabelece que ficam remetidos os créditos tri-
butários constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, bem 
como anistiadas as infrações relacionadas à falta de recolhimento do 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS incidente sobre 
serviços	de	diversões,	lazer	e	entretenimento	descritos	no	art.	1º	an-
teriormente	reproduzido.
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Ao estabelecer hipótese de isenção de tributo de sua competência 
constitucional	(art.	156,	III,	da	CF/1988),	o	Município	de	São	Paulo	
certamente objetiva a preservação e a manutenção de atividades essen-
ciais ao desenvolvimento dos valores culturais do paulistano e busca a 
preservação e a proteção de aspectos relacionados ao meio ambiente 
cultural.	A	legislação	baseia-se	em	valores	e	princípios	conformados	
a	partir	do	art.	225	combinado	com	os	arts.	215	e	216	da	Constituição	
Federal,	ficando	longe	dos	valores	e	princípios	elencados	nos	arts.	
145	e	seguintes	do	Texto	Maior,	delineadores	do	Sistema	Tributário	
Nacional.
Dessa forma, a análise que deverá ser feita, para a aferição da compa-
tibilidade material com o texto constitucional, deverá pautar-se nos 
artigos vinculados ao regramento do chamado meio ambiente cultural 
e	não	do	Sistema	Tributário	Nacional.	É	necessário	analisar	se	referida	
lei, que permite ao detentor da competência tributária para criação do 
ISS abrir mão de parcela da arrecadação (que se direcionaria para a 
formação do orçamento deste ente federativo para o custeio do Estado 
do Bem-Estar Social dentro de seus limites constitucionais), pode ser 
justificada ou não à luz dos princípios que conformam a justiça para 
o	caso	concreto,	a	saber,	arts.	225,	215	e	216.	Caso	não	se	justifique,	
deverá	ser	declarada	inconstitucional	por	afronta	a	estes	preceitos.
O que se deverá aferir é a razão de determinado grupo ser alcançado 
pelo benefício e não outro, por exemplo, que também objetive a pre-
servação da cultura fora dos períodos indicados na legislação (durante 
o	carnaval);	esta	diferenciação	deverá	ser	justificada	por	valores	vin-
culados aos regramentos do direito ambiental, mais especificamente, 
do meio ambiente cultural e desta forma, de acordo com os princípios 
que orientam, constitucionalmente, este ramo do direito, dentro de pa-
râmetros razoáveis para se alcançar no Estado democrático de direito 
brasileiro um critério de justiça moldado específica e legitimamente 
para	esta	matéria.
Daí falamos em Direito Ambiental Tributário, em que as normas fiscais 
deverão ser interpretadas e conformadas a partir dos critérios e prin-
cípios que estruturam o direito ambiental brasileiro em suas diferentes 
ramificações	(FIORILLO,	2006)	e	não	em	Direito	Tributário	Ambiental.

As normas fiscais usadas pelo detentor da competência tributária 
para conduzir o comportamento dos contribuintes em um ou em outro sen-
tido, que não objetivem a arrecadação de quantia em dinheiro e não tenham 
em sua base de cálculo aspectos relacionados à capacidade econômica dos 
contribuintes, deixam a seara do direito tributário e passam a ser informadas 
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por princípios que estruturam outros ramos do direito, no que nos interessa 
nesse	momento,	o	direito	constitucional	ambiental	brasileiro.

A necessidade de ampliação da matriz energética brasileira, por 
exemplo, enquanto fator diretamente vinculado à manutenção do ritmo de 
crescimento traz grande risco aos recursos naturais pelo respectivo impacto 
ambiental,	tornando	urgente	uma	disciplina	jurídica	eficaz	do	processo.	

Justamente no encaminhamento das situações apontadas, a tributa-
ção opera, no particular, a função social buscada de agir como instrumento 
apto a tutelar o processo e conduzi-lo ao curso da sustentabilidade, ainda 
que não possa prescindir da aplicação conjunta de outros mecanismos de 
intervenção	do	Estado	e	mesmo	da	participação	direta	de	toda	a	sociedade.

Nesse objetivo, os novos mecanismos e instrumentos de intervenção 
pública, especialmente na área tributária ostentam a capacidade de interagir 
com o desenvolvimento econômico, uma vez que a possibilidade de uso do 
tributo para onerar determinada atividade, ou, ao contrário para servir de 
incentivo a atividades produtivas de baixo impacto ambiental, tem demons-
trado	resultados	positivos.

De fato, cotejando a doutrina, pode-se concluir que o direito am-
biental tributário nasce, de maneira concreta, com a nova ordem jurídica 
instaurada	pela	Constituição	Federal	de	1988.

Celso	Antonio	Pacheco	Fiorillo	(2006)	chega	a	consignar,	na	direção	
da interpretação apontada que:

O	Estado	democrático	de	direito	Brasileiro,	a	partir	de	1988,		tradu-
ziu regras claras sobre a forma através da qual deve-se processar a 
atividade tributária no Brasil, sendo que de forma inovadora, como já 
afirmado, o Sistema Tributário Nacional se encontra todo delineado na 
Constituição,	ou	seja,	as	regras,	as	diretrizes,	as	balizas	estão	todas	lá.	

No que se refere ao chamado Direito Ambiental Tributário, verificamos 
que a atividade pública de tributar, nos entes que compõem a Federa-
ção do Brasil, revela balizas rígidas e diversas limitações, representadas 
pela necessária observância dos princípios constitucionais tributários 
tais como: isonomia, capacidade contributiva, legalidade ou estrita 
legalidade,	irretroatividade,	anterioridade,	proibição	de	confisco	etc.

É	ainda	o	mesmo	autor	quem	afirma	que	“o	Estado	Brasileiro	não	
apenas admite, mas, antes, direciona toda a atividade tributária do país a 
bem da coletividade das pessoas, o fim último da tributação no Brasil, frise-
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-se novamente, há que ser sempre a bem da pessoa humana, e este é o dire-
cionamento	traduzido	pela	Constituição	Federal	(FIORILLO,	2006,	p.	508)”.

Ainda acrescenta, com precisa pertinência, em relação à atividade de 
tributar que “em Estados que se pretendam democráticos, está diretamente 
vinculada à forma pela qual estes Estados se empenham no sentido de ar-
recadar quantia em dinheiro compulsoriamente de seus administrados, a 
fim de realizar o que a doutrina clássica convencionou chamar de interesse 
público	(fl.507)”.

Portanto, a linha de atuação indicada do Estado na área tributária 
e a vocação de suas normas ao exercício de uma função social permitiram 
o desenvolvimento do chamado direito ambiental tributário, cuja análise 
mostra-se assim de relevante importância na atualidade, como instrumento 
relacionado	à	tutela	dos	recursos	ambientais.

4 O Paradoxo da garantia do meio ambiente equilibrado como ali-
cerce ao desenvolvimento econômico sustentável. Perspectivas 
e Soluções

Torna-se cada vez mais perceptível as recentes mudanças no meio 
ambiente, como por exemplo, o aquecimento global, bem assim que essas 
alterações resultam da atividade humana, a partir do próprio crescimento 
populacional e do respectivo encaminhamento das novas demandas, como, 
especialmente, pela ação dos setores tradicionalmente relacionados ao cha-
mado	desenvolvimento	econômico,	com	grande	impacto	ambiental.

O desenvolvimento econômico e a sustentabilidade ambiental pas-
sam a referir ideias e fundamentos contraditórios em sua essência e forma 
de	atuação.	A	humanidade,	na	busca	do	conforto	e	dos	bens	produzidos	
pelo desenvolvimento econômico, estaria exaurindo os recursos naturais 
disponíveis e, em última instância, caminhando para a degradação do meio 
ambiente	e,	assim,	para	a	sua	própria	destruição.

A linha argumentativa apresentada revela o paradoxo do desenvol-
vimento	sustentável.

Nesse ponto, poder-se-ia mesmo absorver, na atualidade, uma ideia 
de crise da modernidade atingindo os mais diversos segmentos da sociedade 
e o do seu próprio direito, na hipótese específica da presente análise com 
ênfase ao direito tributário em relação ao direito ambiental, na medida em 
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que o direito envolve diretamente a conduta humana disciplinada em orde-
namento	de	normas	pactuadas	pelo	Estado	como	poder.	

Neste	sentido	Alessandro	Baratta	et	al.	(1995)	chega	a	afirmar	que	
“se a crise é tão profunda porque sua causa foi congênita no surgimento da 
modernidade, talvez, para sair dela, devamos rever a própria linguagem 
e o aparato conceitual com os quais foram fundados o Estado e o direito 
modernos”.

Portanto, surge um grande questionamento relacionado à possi-
bilidade de conciliar o curso do desenvolvimento econômico com a pro-
teção	ambiental	e	a	preservação	do	futuro	da	humanidade.	A	resposta	
dessa questão envolve um caminho difícil e o enfrentamento de inúmeras 
variáveis.

É	também	esse	mesmo	autor	que	bem	arremata	a	postura	que	deve	
ser observada por aqueles que se debruçam na reflexão proposta ao esta-
belecer:

Este Estado da diversidade também é construído através de operações 
intelectuais	que	vão	além	do	‘horizonte	dos	direitos’	das	diversas	ci-
dadanias e que permitem valorizar as expectativas correspondentes a 
cada uma delas para uma nova maneira de ler e administrar os conflitos  
(BARATTA,	1995,	p.	125).

Assim, apesar da posição de alguns autores que consideram uma 
contradição lógica o desenvolvimento sustentável, prevalece o entendimento 
quanto à possibilidade de sua concretização, ou ao menos quanto à necessi-
dade de um planejamento adequado aliado ao acompanhamento criterioso 
da dinâmica de toda atividade econômica, como forma de permitir a redução, 
ou em certos casos, a própria exclusão de impactos ambientais danosos, e, 
assim, permitir o curso de um desenvolvimento econômico e social de forma 
sustentável,	a	partir	de	uma	atuação	estatal	propositiva.

É	fato	notório,	atualmente,	que	da	mesma	forma	que	a	população	
brasileira, em parcela significativa, experimenta, como resultado do desen-
volvimento econômico, um crescente aumento de sua renda média, com a 
melhoria imediata na qualidade de vida, de outro lado, evidencia-se o lado 
sombrio do impacto ambiental derivado da exploração desordenada dos 
recursos naturais, indicando a existência uma situação de conflito de inte-
resses e valores.
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Ao se considerar, por exemplo, o crescimento da chamada classe 
emergente brasileira na atualidade, como conseqüência do desenvolvimento 
brasileiro nos últimos anos, é possível perceber que o degrau da satisfação 
das necessidades básicas no aspecto da quantidade e qualidade do consumo 
já	foi	ultrapassado.

Essa parcela da população busca, agora, ampliar seu acesso às novas 
tecnologias, bens e serviços diferenciados, o que desencadeia o incre-
mento da produção industrial e, em igual proporção, quanto aos meios e 
vias de transporte, com potencial significativo de efeitos danosos ao meio 
ambiente.

Estes efeitos estão relacionados à ampliação vertical desordenada dos 
grandes centros urbanos assim como pelo aumento do número de veículos 
automotores, fatos que interferem diretamente na qualidade de vida dos 
indivíduos, considerando-se apenas a poluição do ar e a questão da emissão 
de	carbono.

Contudo, o paradoxo do desenvolvimento do sustentável revela, em 
outra linha, a esperança da transformação da consciência coletiva da im-
portância	da	preservação	ambiental	para	o	futuro	da	humanidade.	E,	assim,	
revela-se a possibilidade de intervenção no processo, ajustando objetivos 
e	valores.

É	certo	que	as	atuais	circunstâncias	demandam	uma	imediata	e	eficaz	
interferência estatal, para garantir que sustentabilidade não signifique um 
sonho	impossível.	Mas,	ao	contrário,	que	o	objetivo	de	ajustar	a	ação	humana	
no meio ambiente e conduzir a atividade econômica tenha como premissa 
o	respeito	ao	equilíbrio	ambiental.	

Dessa maneira, o desenvolvimento econômico sustentável passa a 
ser um objetivo possível e o paradoxo revelado em seu conceito pode ser 
afastado.

Contudo, é preciso reconhecer que a questão posta sob análise en-
volve grande complexidade ao seu deslinde por abrigar em sua essência 
um aparente conflito entre princípios assegurados na Constituição Federal 
de	1988.

Ou seja, de um lado o exercício do direito à livre iniciativa na realiza-
ção de empreendimentos e projetos industriais e o desenvolvimento econô-
mico que possibilitam como a geração de empregos e renda e de outro lado, 
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o conflito com a proteção ao meio ambiente e à segurança dos ecossistemas 
envolvidos	que	também	possuem	abrigo	constitucional.

No entanto, o conflito, conforme já sinalizado, é apenas aparente e 
a solução respectiva deve observar a ponderação dos princípios constitu-
cionais enquanto valores normativos que servem à interpretação de todo o 
Ordenamento	Jurídico	brasileiro.

A riqueza econômica produzida com danos ao meio ambiente mostra-
-se momentânea, pois a médio e longo prazo será transformada em prejuízo 
econômico	e	social.

Muitas organizações tratam da questão ambiental, cabendo destacar 
o enfrentamento do chamado custo da produção de carbono relacionado ao 
uso	inadequado	dos	recursos	naturais.	Ladislau	Dowbor3 chega a afirmar 
quanto ao que denomina de preço do carbono que “jogado na atmosfera 
na forma de gases de efeito estufa, o carbono gera aquecimento e promove 
transformações	sistêmicas	no	planeta,	o	que	representa	custo	para	todos.	
Um estudo do Harvard Medical School mostra que o uso do carvão como 
energia na sociedade americana gera uma conta média de mil dólares ao ano 
por pessoa, sob a forma de tratamento de saúde, recuperação ambiental e 
outros	impactos	econômicos.	Estabelecer	um	preço	para	o	carbono	emitido	
significa	reconhecer	o	custo	real	do	que	é		produzido	e	consumido.	Isso	ajuda	
a	tornar	as	alternativas	limpas	mais	viáveis”.

Conforme consignado no Texto Constitucional, o meio ambiente eco-
logicamente	equilibrado	é	um	direito	de	todos	os	brasileiros.	José	Afonso	da	
Silva	(2004)	destaca	sua	proteção	constitucional	apontando	sua	“natureza	
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, acres-
centando que está imposto ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo	e	preservá-lo	para	as	presentes	e	futuras	gerações”.	Inclusive,	
nesse objetivo, o mesmo autor refere que a garantia mencionada relaciona-se 
com	a	proteção	de	um	“valor	maior:	a	qualidade	da	vida	humana”.

3		Ladislau	Dowbor	é	economista	e	Conselheiro	do	Planeta	Sustentável	e	registra	o	posicionamen-
to	mencionado	no	endereço	eletrônico:	<http://www.publiabril.com.br/upload/files/0000/0594/
Folder_NG_Ed139_Carbono.pdf>.	Acesso	em	15/08/2012	
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5 Atuação do Estado na tutela do meio ambiente e a aplicação do 
Direito Ambiental Tributário

Firmada a premissa da possibilidade de o Estado brasileiro trilhar o 
caminho do desenvolvimento sustentável, surge a importância de sua inter-
venção na atividade econômica, de forma que possa observar a prevalência 
da dignidade da pessoa humana, que, por sua vez, não prescinde do meio 
ambiente	equilibrado.	

Nessa linha argumentativa, torna-se relevante trazer o entendimento 
de	Uadi	Lamego	Bulos	(2007,	p.	1.320),	no	sentido	de	que	“o	meio	ambiente	
é um direito difuso, pois não se funda num vínculo jurídico determinado, 
específico, mais em dados genéricos, contingentes, acidentais e modificáveis, 
do mesmo modo que acontece com pessoas que consomem produtos idênti-
cos, habitam uma mesma região, participam de empreendimentos comuns 
a	uma	categoria,	de	acordo	com	circunstâncias	socioeconômicas.	Por	isso,	o	
meio ambiente não é um direito subjetivo típico, divisível, particularizável, 
que	pode	ser	usufruído	individualmente.	Ao	contrário,	é	um	direito	exigível	
a	quem	tem	o	dever	jurídico	de	prestá-lo:	o	Poder	Público”.

Portanto, para assegurar a proteção ambiental, deve-se considerar 
como parâmetro uma atuação preventiva por meio da adoção de medidas 
eficazes, especialmente no controle do impacto ambiental das atividades 
potencialmente danosas, o que envolve a necessidade de uma atuação estatal 
preventiva, clara e, principalmente, presente em todos os processos vincu-
lados	ao	objetivo	de	promover	um	desenvolvimento	econômico	sustentável.	

Afinal, a prevenção impede a degradação ambiental, enquanto a repa-
ração, além do alto custo econômico e social, nem sempre restaura a situação 
anterior	ao	dano.

E, justamente, no campo da referida atuação preventiva em que o di-
reito ambiental tributário assume papel relevante no processo, considerada 
sua	vocação	natural	para	a	regulação	da	atividade	econômica.	

De	fato,	como	bem	construído	por	Celso	Fiorillo	(2006,	p.	56),	“cabe	
destacar que, se a finalidade da tributação é angariar recursos para a ma-
nutenção do caro Estado do Bem-Estar-Social, a utilização dos tributos que 
fogem a esta perspectiva não pode por falta de lógica se submeter aos regra-
mentos	do	sistema	tributário	de	forma	inconteste,	fria	e	absoluta”.

No entanto, o mesmo autor aponta que “as normas tributárias bus-
cam a distribuição justa e igual da carga tributária entre os contribuintes, 
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já as normas com finalidade social buscam o direcionamento econômico, a 
estruturação ou a reestruturação social, o desenvolvimento sustentável e a 
proteção	às	normas	ambientais”.

No confronto destas ideias, deve prevalecer o conceito do direito 
ambiental tributário como conjunto de normas que conciliam a arrecadação 
justa permitindo ao Estado obter os recursos necessários ao atendimento das 
necessidades coletivas, mas, permeado o conceito com uma interpretação 
pela prevalência da defesa da dignidade humana, bem assim com a promo-
ção de um desenvolvimento sustentável que assegure efetiva proteção ao 
meio	ambiente.

Portanto, a proteção ao meio ambiente buscada na utilização do di-
reito ambiental tributário utiliza medidas propositivas diretivas e predomi-
nantemente preventivas, e, assim, está alinhada com o objetivo do legislador 
constitucional que pautou a tutela da qualidade do meio ambiente como 
valor preponderante ao próprio desenvolvimento que, assim, para colher, 
alicerce	de	validade,	deve	buscar	a	sustentabilidade.

A	Constituição	Federal	em	seu	art.	225	elevou	a	proteção	ao	meio	
ambiente à categoria de direito fundamental, ficando assegurado a todos o 
direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, cabendo ao poder público 
consoante	se	observa	do	inciso	VII,	proteger	a	flora	e	“[...]	vedadas	na	forma	
da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem 
extinção	de	espécies”.	Inclusive,	os	ecossistemas	foram	elevados	à	categoria	
de	patrimônio	nacional,	na	forma	do	art.	225,	§	4º,	da	CF/1988:

Art.	225.	Todos	têm	direito	ao	meio	ambiente	ecologicamente	equi-
librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
-lo	e	preservá-lo	para	as	presentes	e	futuras	gerações.
§	4°	–	A	Floresta	Amazônica	brasileira,	a	Mata	Atlântica,	a	Serra	do	
Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições 
que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao 
uso	dos	recursos	naturais.

Como se pode ver no trecho acima transcrito da Carta Magna, a noção 
de que a utilização desses patrimônios especialmente protegidos deve se 
pautar pelo regime de direito público e dentro de condições e padrões que 
assegurem	a	preservação	ambiental.	Note-se	que	não	apenas	no	que	se	refere	
ao uso dos recursos naturais, mas em relação a toda e qualquer atividade 
que	se	desenvolva	nos	seus	limites	e	atinja	os	ecossistemas	que	os	compõe.	
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Com efeito, a busca do desenvolvimento econômico sustentável pela 
garantia da proteção ambiental, e adequado encaminhamento do impacto 
ambiental relacionado revela, a princípio, uma incompatibilidade e mes-
mo um paradoxo, demonstrado, na prática, pela repercussão dos grandes 
empreendimentos relacionados à expansão da matriz energética brasileira 
tanto no aspecto social negativo vivenciado pelas comunidades próximas 
como pelo comprometimento dos recursos naturais e degradação ambien-
tal, ainda que tenham sido utilizados mecanismos jurídicos de contenção e 
tutela da atividade econômica, inclusive a interpretação própria ao Direito 
Ambiental Tributário, que em sequência, será enfrentado em seu conteúdo 
de interpretação do tecido normativo atualmente disponível, inclusive pelas 
diretrizes	firmadas	pelos	princípios	constitucionais.

Assim, a interferência das normas de natureza tributária na área am-
biental já aparece, com alguma frequência, nas demandas levadas a exame 
pelo Judiciário, especialmente quando estão envolvidos grandes empreen-
dimentos	com	riscos	de	grande	impacto	ambiental.

A jurisprudência pátria já registra precedentes cuidando do tema, 
ainda que não seja possível  perceber o reconhecimento expresso da aplica-
ção de um novo conjunto de regras jurídicas afetas ao conteúdo específico 
do direito ambiental tributário:

TRIBUTÁRIO.	RECURSO	ORDINÁRIO	EM	MANDADO	DE	SEGURANÇA.	
USINA	HIDRELÉTRICA	JOSÉ	HERMÍNIO	DE	MORAES	(ÁGUA	VERME-
LHA), LOCALIZADA NA DIVISA DOS ESTADOS DE MINAS GERAIS E 
SÃO	PAULO.	VALOR	ADICIONADO	FISCAL	(VAF).	PARTICIPAÇÃO	DOS	
MUNICÍPIOS	NO	PRODUTO	DA	ARRECADAÇÃO	DO	ICMS	(CF/1988,	
ARTS.	158,	IV,	PARÁGRAFO	ÚNICO,	I,	160	E	161,	I;	LC	63/90,	ART.	
3º).	DIREITO	LÍQUIDO	E	CERTO	À	INTEGRALIDADE	DO	VAF	NÃO	DE-
MONSTRADO.	SITUAÇÃO	PECULIAR:	MATRIZ	ENERGÉTICA	SITUADA	
EM	DOIS	MUNICÍPIOS-SEDES	(ITURAMA/MG	E	INDIAPORÃ/SP).	DES-
PROVIMENTO.
1.	A	Constituição	Federal	de	1988,	no	capítulo	que	trata	da	repartição	
das	receitas	tributárias,	assegura	aos	Municípios	25%	do	ICMS	ar-
recadado	pelo	Estado.	Desse	percentual	devido	aos	Municípios,	três	
quartos	(3/4),	no	mínimo,	devem	ser	creditados	na	proporção	do	valor	
adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços realizadas em seus territórios, e até um quarto 
(1/4)	de	acordo	com	o	disposto	na	lei	estadual	(art.	158,	IV).	A	nor-
ma constitucional adota, pois, o critério da territorialidade do valor 
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adicionado para fins de distribuição do ICMS entre os Municípios, ou 
seja, cada Município fica com o valor adicionado produzido em seu 
próprio	território.
2.	O	valor	adicionado	corresponde	ao	valor	acrescentado	ou	agregado	
nas operações relativas a circulação de mercadorias e prestações de 
serviços realizadas no território do Município em cada ano civil, ou 
seja, no local em que ocorre a operação ou prestação que constitui o 
fato	gerador	do	imposto	(Lei	Complementar	63/1990,	art.	3º).
3.	Discute-se,	na	hipótese,	a	existência/inexistência	de	direito	líquido	
e	certo	do	recorrente,	Município	de	Iturama/MG,	de	receber	integral-
mente o crédito do valor adicionado fiscal gerado pela Usina Hidre-
létrica José Hermínio de Moraes (Água Vermelha), localizada no Rio 
Grande,	divisa	entre	os	Estados	de	Minas	Gerais	e	São	Paulo.
Para o acórdão recorrido, a(s) operação(ões) que constitui(em) o 
fato	gerador	do	ICMS	ocorre(m)	parte	na	sede	paulista	(Indiaporã/
SP)	e	parte	na	sede	mineira	(Iturama/MG)	da	usina	hidrelétrica;	para	
o recorrente, toda(s) a(s) operação(ões) ocorre(m) no seu domínio 
territorial, porque nele estaria situada a estação de transmissão da 
matriz energética, de modo que faria jus ao creditamento de todo o 
VAF.
4.	O	ato	impugnado	–	Resolução	3.133/2001,	da	Secretaria	de	Estado	da	
Fazenda	de	Minas	Gerais	(SEF/MG),	que	altera	os	valores	adicionados	
fiscais e os respectivos índices do VAF para composição do índice 
de	participação	do	ICMS	dos	Municípios	no	exercício	de	2001	–	não	
guarda	relação	de	pertinência	com	o	art.	3º,	§§	1º	e	2º,	da	Lei	Estadual		
12.040/1995	(com	redação	dada	pela	Lei	Estadual	12.428/1996),	
porque o suporte fático em abstrato encerra situação diversa: usina 
hidrelétrica	sediada	por	dois	municípios	da	mesma	unidade	federada.	
Por	outro	lado,	não	violou	a	liminar	concedida	na	ADI	185.337-3.00,	
ajuizada	em	2000	pelo	Município	de	Araporã/MG,	pois	não	distribuiu	
o	VAF	decorrente	da	produção/circulação	da	energia	elétrica	gerada	
pela Usina Hidrelétrica José Hermínio de Moraes (Água Vermelha) a 
outros	Municípios	mineiros	banhados	pelo	lago	da	represa.
5.	De	acordo	com	a	declaração	do	Instituto	de	Geociências	Aplicadas	
da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais: “a) a barragem de 
Água Vermelha foi construída no rio Grande, principal formador do Rio 
Paraná, estendendo-se da margem direita à margem esquerda desse 
curso	de	água;	b)	no	trecho	em	que	foi	construída	essa	barragem,	o	Rio	
Grande	constitui	limite	interestadual	entre	São	Paulo	e	Minas	Gerais;	
c) a construção da barragem provocou a inundação dos terrenos ribei-
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rinhos situados a montante, possuidores de cota altimétrica inferior 
a	483	metros,	localizando-se	em	São	Paulo	os	da	margem	esquerda,	e	
em	Minas	Gerais	os	da	margem	direita;	d)	a	força	elétrica	produzida	
pela usina é gerada por seis turbinas, localizadas parte em território 
mineiro,	parte	em	território	paulista;	e)	a	parte	mineira	da	barragem	
da usina de Água Vermelha e de suas turbinas situa-se em território 
pertencente	ao	município	de	Iturama.”	6.	As	Declarações	Anuais	de	
Movimento	Econômico	e	Fiscal	da	CESP/TIETÊ	–	empresa	que	explora	
a	usina	–	relativas	ao	exercício	financeiro	de	1999	comprovam	que	
todo o VAF apurado na sede mineira da usina de Água Vermelha é 
computado em favor do recorrente, e não repassado para outros mu-
nicípios	ou	indevidamente	apropriado	pelo	Estado	de	Minas	Gerais.	
Se	o	Município	de	Iturama/MG	já	recebe	100%	do	VAF	relativo	à	sua	
participação na matriz energética, é verdadeiro afirmar que obtém 
50%	se	considerado	o	VAF	total,	ou	seja,	somando-se	as	quotas	dos	
dois	municípios-sedes	da	usina	hidrelétrica:	50%	para	Iturama/MG	
+	50%	para	Indiaporã/SP	=	100%.
7.	Não	há	prova	nos	autos	de	que	toda	a	transmissão	da	energia	elé-
trica gerada na unidade econômica é realizada através do Município 
de	Iturama/MG.	É	lícito	concluir,	portanto,	que	os	dois	Municípios,	
um	mineiro	e	um	paulista,	têm	participação	no	VAF	discutido.	Conclu-
são diversa demandaria a realização de prova técnica que afastasse, 
conclusivamente,	a	participação	do	Município	paulista	na	produção/
comercialização da energia elétrica, dilação probatória inadmissível 
na	via	eleita.
8.	O	reconhecimento	do	suposto	direito	líquido	e	certo	do	recorrente	
implicaria, além de tudo, concluir que o Estado de São Paulo não faz 
jus	à	parte	do	ICMS	pago	pela	CESP/TIETÊ.	Isso	acarretaria,	além	da	
inviabilidade da via eleita e da necessidade de integração do polo pas-
sivo da lide, a competência originária do Supremo Tribunal Federal 
para processar e julgar a matéria, tendo em vista a existência de poten-
cial conflito federativo entre os Estados e Municípios interessados na 
arrecadação/distribuição	do	produto	do	ICMS	declarado	e	recolhido	
(CF/1988,	art.	102,	I,	f).
9.	Recurso	ordinário	desprovido.	
	(RMS	19.106/MG,	rel.	ministra	DENISE	ARRUDA,	PRIMEIRA	TURMA,	
julgado	em	21/08/2008,	DJe	06/10/2008).	Disponível	em:	<https://
ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sSeq=73267
1&sReg=200401467440&sData=20081006&formato=PDF>.	Acesso	
em:	13	jun.	2012).
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A denominação, contudo, no particular, pouco importa, desde que a 
interpretação aplicada às normas tributárias traga como valor informativo a 
ênfase à proteção ao meio ambiente, alicerce do Estado do Bem-Estar Social 
revelado como objetivo do Estado brasileiro que busca o desenvolvimento 
sustentável em compatibilidade à prevalência da dignidade da pessoa hu-
mana.	

Ou seja, o direito tributário e, com maior precisão o direito ambiental 
tributário, mostram-se importantes balizas ao enfrentamento dos novos 
paradigmas do desenvolvimento quando o Direito é reconhecido como téc-
nica e como valor e, assim, fica comprovada sua relação com a proposta de 
tutelar	o	desenvolvimento	econômico.

Nesse	ponto,	Sacha	Calmon	Navarro	Coêlho	(2001,	p.	3)	afirma	que	
“o Direito é a mais eficaz técnica de organização social e de planificação 
de	comportamentos	humanos”.	É	também	o	mesmo	autor	destaca	que	“o	
Direito é utilizado para organizar a sociedade subjacente e determinar os 
comportamentos	desejáveis”.

Dessa forma, é possível confirmar a hipótese construída nesse texto 
pela possibilidade de utilização do direito ambiental tributário para organizar 
a atividade econômica e definir os comportamentos desejáveis quanto ao 
próprio processo de desenvolvimento econômico na direção da sustentabi-
lidade que se relaciona	diretamente	à	adequada	proteção	ambiental.

6 Conclusão

A complexidade do tema proposto deve ser admitida como premissa, 
bem como o fato de apresentar uma multiplicidade inegável de aspectos 
jurídicos em intersecção com outras áreas do conhecimento, o que leva ao 
reconhecimento de que as limitações metodológicas impostas à construção 
argumentativa nesta oportunidade impedem qualquer pretensão de encon-
trar uma solução apta a definir uma resposta adequada ao seu encaminha-
mento,	bem	como	das	questões	periféricas	contidas	na	respectiva	análise.	

No entanto, o caminho trilhado no exame das questões propostas con-
duz à necessidade de uma maior reflexão sobre o direito ambiental tributário 
como conjunto de normas submetidas a princípios e valores que assegurem 
as aspirações sociais de compatibilizar o desenvolvimento econômico e a 
proteção ambiental, de forma sustentável, respeitando a dignidade da vida 
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humana e a integridade dos recursos naturais necessários à sua manutenção 
e às futuras gerações, e assim possam garantir a necessária observância ao 
ordenamento jurídico vigente e, em especial, a efetividade dos direitos e ga-
rantias fundamentais assim como aos princípios que servem de fundamento 
Estado	democrático	de	direito.

Nessa perspectiva, o objetivo da reflexão em relação à importância do 
direito ambiental tributário é alcançado no exercício da busca das soluções 
adequadas para as hipóteses em concreto que surgem a cada momento, 
com todas as suas variáveis, permitindo, assim, a construção de uma pla-
taforma hermenêutica permeável à tutela do desenvolvimento econômico 
sustentável, levando-se em conta a limitação dos recursos naturais, as novas 
tecnologias	e	o	impacto	ambiental	da	atividade	econômica.

É	possível	concluir,	no	entanto,	a	necessidade	de	revisar	os	instru-
mentos da atuação estatal na atividade econômica a partir da própria tribu-
tação, diante da livre iniciativa, bem como da forma de intervenção do Estado 
no desenvolvimento econômico, com destaque para a própria interpretação 
de determinadas normas tributárias a partir das aspirações sociais voltadas 
à garantia plena da qualidade de vida em seus múltiplos aspectos e, assim, 
à	adequada	proteção	ao	equilíbrio	ecológico	do	seu	próprio	meio	ambiente.

Igualmente, considerando o caminho de argumentação trilhado, é 
possível reconhecer a utilidade e a eficácia do direito ambiental tributá-
rio como um conjunto de normas cuja criação legislativa e interpretação 
jurídica deve ser informada pelos princípios abrigados pela Constituição 
Federal	de	1988	expressamente	relacionados	à	garantia,	ao	equilíbrio	do	
meio ambiente e ao desenvolvimento de forma simultânea e dependente 
da observância aos direitos sociais e individuais, à liberdade, à segurança, 
e ao bem-estar dos indivíduos, assim como à igualdade e a justiça como 
valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem precon-
ceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, como consignado 
no	próprio	Preâmbulo.

Em conclusão, pode-se afirmar, ainda, que a reflexão proposta quan-
to ao direito ambiental tributário apresenta importância crescente para o 
Estado brasileiro, enquanto instrumento de disciplina e condução ao cami-
nho	do	desenvolvimento	sustentável.	Por	certo,	o	amadurecimento	sobre	
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as questões envolvidas e seu caráter multidisciplinar já são colocados no 
cotidiano dos operadores do direito, bem como de todos aqueles que buscam 
solucionar os conflitos relacionados com o tema, tendo em vista a dinâmica 
das relações sociais e econômicas, destacadamente na área ambiental, em 
atenção à necessidade de expansão da matriz energética brasileira, que por 
sua própria natureza atingem toda a sociedade e, mais especialmente as 
gerações	futuras.

Portanto, a busca da reflexão no tema proposto revela objetivo de 
ressaltada importância na medida em que, na maioria das vezes, o exercício 
de resolução dos conflitos judiciais que envolvem o impacto ambiental rela-
cionados ao processo de desenvolvimento econômico e às aspirações sociais 
em face do papel do Estado brasileiro e sua ação no âmbito tributário exige 
dos magistrados, mais do que conteúdos doutrinários, estruturas legislativas 
e	diretrizes	jurisprudenciais.	

O caminho de superação dos paradoxos nascidos do próprio conteúdo 
do desenvolvimento sustentável mostra, no entanto, que o uso da tributação 
em	sua	disciplina	não	será	suficiente,	ainda	que	tenha	certa	eficácia	diretiva.	
O processo como um todo exigirá o uso conjunto e simultâneo de diversos 
outros instrumentos de intervenção estatal e da própria absorção de uma 
consciência ambiental coletiva por toda a população e, especialmente a dis-
ponibilidade para a aceitação da crise como variável permanente na vida 
humana, no sentido da constante transformação do tecido social e para a 
mencionada valorização das novas expectativas sociais no campo da con-
dução do desenvolvimento econômico sob uma interpretação de susten-
tabilidade na admissão do impacto ambiental e seu controle, tendo como 
valores irradiantes o princípio constitucional da proteção ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, mas principalmente o princípio da dignidade 
da	pessoa	humana,	fundamento	do	Estado	brasileiro.

Em conclusão, cabe utilizar as considerações de James Lovelock 
(2006,	p.	26)	ao	afirmar	que	“os	astronautas	que	tiveram	a	chance	de	olhar	
a Terra do espaço viram como nosso planeta é incrivelmente bonito, e se 
referem	a	ele	como	um	lar.	Ponhamos	de	lado	nossos	temores	e	nossa	ob-
sessão com os direitos pessoais e tribais e sejamos corajosos o bastante para 
ver que a ameaça real provém do dano que infligimos à Terra viva, da qual 
fazemos	parte	e	que	constitui	nosso	lar”.
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Aspectos constitucionais das contribuições para o custeio da 
Seguridade Social

Sérgio Wolney de Oliveira Batista Guedes1

1 Introdução

A Constituição Federal trata, de forma genérica, das contribuições 
sociais	no	seu	art.	149.	No	art.	195,	cuida	mais	especificamente	das	contribui-
ções	sociais	para	a	seguridade	social,	sendo	que,	no	art.	201,	são	estipuladas	
as normas referentes ao custeio do regime geral de previdência social 

O	art.	149	da	Constituição	Federal	prevê	a	competência	exclusiva	
da União para instituir, além das contribuições de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, as 
contribuições	sociais,	determinando	observância	ao	art.	146,	III	(que	re-
mete à lei complementar o estabelecimento de normas gerais em matéria 
de	legislação	tributária),	ao	art.	150,	I	e	III	(que,	respectivamente,	vedam	a	
exigência ou aumento de tributo sem lei que o estabeleça e a cobrança de 
tributos em relação a fatos geradores anteriores à lei que os instituíram ou 
aumentaram, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a 
lei que os instituiu ou aumentou, e antes de noventa dias da data que haja 
sido publicada a lei, respeitado o exercício financeiro), e isso sem prejuízo 
de considerar, quanto às contribuições à seguridade social, o disposto no 
art.	195,	§	6º	(que	prevê	a	anterioridade	nonagesimal,	ou	seja,	só	poderão	
ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que 
as	houve	instituído	ou	modificado,	não	lhes	aplicando	o	disposto	no	art.	150,	
III,	“	b”),	todos	da	Constituição	Federal.	

Mas, no tocante às contribuições sociais previdenciárias dos servi-
dores,	a	Constituição	Federal,	no	§	1º	do	art.	149,	facultou	aos	estados,	ao	
Distrito Federal e aos municípios a instituição de contribuições, cobradas 
de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime próprio 
previdenciário	de	que	trata	o	art.	40	da	Carta	Magna.

1		Juiz	federal	substituto.
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Como salienta Luciano Amaro, as contribuições sociais têm seu perfil 
delineado no Título VIII da Constituição (Da Ordem Social), havendo minu-
ciosa disciplina dada à seguridade social (Capítulo II do Título VIII), que é 
financiada por contribuições sociais e ainda por recursos dos orçamentos 
da	União,	dos	estados,	do	Distrito	Federal	e	dos	municípios	(art.	195,	CF)2.

A seguir, passaremos à análise da disciplina constitucional do finan-
ciamento	da	seguridade	social.	

2 Do financiamento da Seguridade Social

O	financiamento	da	seguridade	social	está	previsto	no	art.	195	da	
Constituição Federal, segundo o qual a seguridade social será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante 
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito 
Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais:

(...)
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma 
da lei, incidentes sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional 
20,	de	1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou cre-
ditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo 
sem	vínculo	empregatício;	(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	20,	
de	1998)
b)	a	receita	ou	o	faturamento;	(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	
20,	de	1998)
c)	o	lucro;	(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	20,	de	1998)
II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime	geral	de	previdência	social	de	que	trata	o	art.	201;	(Redação	
dada	pela	Emenda	Constitucional	20,	de	1998)
III	–sobre	a	receita	de	concursos	de	prognósticos.
IV – do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a 
lei	a	ele	equiparar.	(Incluído	pela	Emenda	Constitucional	42,	de	
19/12/2003)
(...)

2		AMARO,	Luciano.	Direito	Tributário	brasileiro.	São	Paulo:	Saraiva,	2007,	13.	ed.	p.	52.
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Impõe-se esclarecer desde já que a seguridade social compreende 
ações integradas de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, para 
efeito de assegurar os direitos à saúde, à assistência social e à previdência 
social,	consoante	se	infere	do	art.	194	da	CF.	

No	que	concerne	à	previdência	social,	prescreve	o	art.	201	da	Consti-
tuição Federal que será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem 
o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo, nos termos da lei, a cobertura 
de eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à mater-
nidade	etc.

Como bem esclarece Marisa Ferreira dos Santos, para ter direito sub-
jetivo à previdência social é necessário contribuir para o custeio do sistema, 
já o direito à saúde é de todos, não dependendo de contribuição, e o direito 
às prestações da assistência social é dado a quem necessitar na forma da lei, 
o que também independe de contribuição3.

Preleciona Leandro Paulsen que as áreas abrangidas pela seguridade 
social (saúde, assistência e previdência) implicam prestações por parte do 
Estado, que proverá a sociedade de benefícios e serviços cuja efetivação 
depende da disponibilidade de recursos financeiros, submetendo-se, pois, 
à	reserva	do	possível,	de	modo	que,	em	face	do	art.	195,	§	5º,	da	Consti-
tuição Federal4, a criação ou majoração de serviço ou benefício presume 
apontamento da correspondente fonte de custeio, o que, por outro lado, não 
pressupõe, necessariamente, contribuição nova, considerando a possibili-
dade de se apontar superávit das fontes de custeio para suportar eventual 
ampliação das coberturas e serviços, bem assim o referido autor ressalta 
ainda a combinação de recursos orçamentários dos entes políticos com os 
recursos do orçamento da seguridade social para o custeio das ações da 
seguridade social5.

3		SANTOS,	Marisa	Ferreira	dos.	Direito	Previdenciário	Esquematizado.	São	Paulo:	Saraiva,	2011,	p.	
35-36.

4		“§	5.º	Nenhum	benefício	ou	serviço	da	seguridade	social	poderá	ser	criado,	majorado	ou	estendido	
sem	a	correspondente	fonte	de	custeio	total.”

5		PAULSEN,	Leandro.	Contribuições	–	Custeio	da	Seguridade	Social.	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advo-
gado	editora,	2007,	p.	16-17.
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Dessa feita, fica evidenciada a necessidade de se manter o equilíbrio 
financeiro e atuarial da seguridade social, o que é, inclusive, expresso, com 
relação à previdência social, nos termos do caput do	art.	201	da	CF.

Na	organização	da	seguridade	social,	analisando	os	arts.	194	e	195	da	
CF, destaca Leandro Paulsen, dentre outros, os seguintes objetivos: a) a equi-
dade na forma de participação no custeio, como desdobramento do princípio 
da igualdade, de modo que cada contribuinte seja chamado a participar de 
acordo com sua capacidade contributiva e outras circunstâncias específicas, 
indicando	o	§	9º	do	art.	195	da	CF	elementos	para	a	busca	da	equidade	na	
participação	do	custeio;	b)	a	diversidade	na	base	de	financiamento,	em	que	
se ressalta a possibilidade de combinação de recursos orçamentários dos 
entes políticos com a tributação voltada para essa finalidade, bem como, 
no exercício da competência específica, tributando-se diferentes formas de 
manifestação	de	riqueza,	conforme	consta	do	art.	195	da	CF,	permitindo	no	
§	4º	a	instituição	de	outras	fontes,	observando-se	o	inciso	I	do	art.	154	da	
CF;	c)	e	que	a	seguridade	social	será	financiada	por	toda	a	sociedade	(soli-
dariedade), isto é, segundo o precitado autor:

	[...]	além	de	exigir	sacrifício	financeiro	daqueles	que	relevam	capaci-
dade para contribuir ainda que não destinatários dos serviços e be-
nefícios da seguridade social, de ninguém afasta a responsabilidade 
pelo	custeio	da	seguridade	social	[...]6.

Leandro Paulsen ainda distingue o financiamento direto e indireto da 
seguridade	social	ao	comentar	o	art.	195	da	Constituição	Federal,	aduzindo	
que o “financiamento direto ocorre mediante pagamento, pelas pessoas físi-
cas e jurídicas, das contribuições instituídas por lei especificamente para o 
custeio da seguridade social [...]”,	enquanto	o	“financiamento	indireto	faz-se	
mediante os recursos orçamentários dos entes políticos, provenientes dos 
impostos [...]”.

O citado autor traz, ainda, o seguinte:
Quanto à previdência, além dos critérios anteriormente referidos, den-
tre os quais, o financiamento por toda a sociedade e a diversidade na 
base	de	financiamento,	a	Constituição,	em	seu	art.	201,	prevê	o	seu	
caráter	contributivo	e	a	observância	de	critérios	‘que	preservem	o	
equilíbrio financeiro e atuarial’7.	

6  Ibid.,	p.	19-22.
7 Ibid.,	p.	24-26
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Conforme escólio de Marisa Ferreira dos Santos, o financiamento 
de forma indireta é feito com o aporte de recursos orçamentários da União, 
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que devem constar dos 
respectivos orçamentos, sendo que esses recursos não integram o orçamento 
da União8.

Constata-se, pois, que o financiamento da seguridade social é um de-
ver imposto a toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal, dos 
municípios	e	das	contribuições	sociais	(art.	195,	caput,	da	CF).	

Prelecionam Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari 
que, não obstante o Poder Público participar no orçamento da seguridade, 
mediante entrega de recursos provenientes do orçamento da União e dos 
demais entes da Federação, o modelo de financiamento da seguridade social 
previsto na Constituição Federal se baseia no sistema contributivo9.	

Inclusive,	apesar	de	o	art.	201	da	Constituição	Federal	prescrever	
expressamente o caráter contributivo do sistema de custeio da previdência 
social,	consta	do	art.	11	da	Lei	8.212/1991	que	o	orçamento	da	seguridade	
social é composto das receitas da União, receitas das contribuições sociais 
e	outras	fontes.	

Informam Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari 
que a participação da União se dá mediante atribuição de dotações do seu 
orçamento à seguridade social, fixadas obrigatoriamente na Lei Orçamentária 
anual, sendo também responsável pela cobertura de eventuais insuficiên-
cias financeiras da Seguridade, em razão do pagamento de benefícios de 
prestações	continuadas	pela	previdência	social	(art.	16,	Lei	8.212/1991),	
mas, por outro lado, poderá se servir dos recursos provenientes das contri-
buições incidentes sobre o faturamento e o lucro para pagar seus encargos 
previdenciários	(art.	17	da	Lei		8.212/1991)10.

Ademais,	do	inciso	III,	§	5º,	do	art.	165	da	CF,	fica	evidente	a	autono-
mia do orçamento da seguridade social, visto que a lei orçamentária anual 
compreenderá os orçamentos fiscal, de investimentos  e o da seguridade so-
cial	,	previstos,	respectivamente,	nos	incisos	I,		II	e	III	do	precitado	parágrafo.	

8  SANTOS, op. cit.,	p.	49.
9		CASTRO,	Carlos	Alberto	Pereira	de,	e	LAZZARI,	João	Batista.	Manual	de	Direito	Previdenciário.	São	
Paulo:	LTr,	6	ed.,	2005,	p.	203.

10Ibid., 207/209.
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Conforme prelecionam Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista 
Lazzari,	as	contribuições	arrecadadas	com	fundamento	no	art.	195	da	CF	
ingressam diretamente no orçamento da seguridade social, não constituindo, 
pois, receita do Tesouro Nacional, bem assim destacam que a Emenda Cons-
titucional	n.	20	introduziu	novo	inciso	no	art.	167	do	Texto	Constitucional,	
proibindo a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais 
de	que	trata	art.	195,	I,	“a”	e	II,	para	a	realização	de	despesas	distintas	do	
pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que trata 
o	art.	201	da	Constituição11.

Senão vejamos: 
Art.	167.	São	vedados:	[...]	XI	–	a	utilização	dos	recursos	provenientes	
das	contribuições	sociais	de	que	trata	o	art.	195,	I,	a,	e	II,	para	a	rea-
lização de despesas distintas do pagamento de benefícios do regime 
geral	de	previdência	social	de	que	trata	o	art.	201.

Destarte, considerado a forma direta de financiamento da seguridade 
social, veremos aspectos relevantes das contribuições sociais para a seguri-
dade	social	à	luz	da	Constituição	Federal.

3 Natureza tributária das contribuições à seguridade social

Atualmente, prevalece na doutrina e na jurisprudência a orientação 
de que as contribuições à seguridade social têm natureza jurídica tributária, 
isto é, são tributos, pois estão sujeitas ao regime constitucional aplicado 
aos	tributos,	ressalvado	o	disposto	no	§	6.º	do	art.	195	da	CF	(anterioridade	
nonagesimal)12.	

Pode-se afirmar que a referida exação recebeu tratamento do Siste-
ma	Tributário	Nacional	(Capítulo	I	do	Título	VI	da	CF).	Conforme	sustenta	
Leandro Paulsen, previram-se, nesse capítulo, cinco espécies tributárias, 
isto é, os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos 
compulsórios e as contribuições especiais (que, por sua vez, subdividem-
-se em sociais — onde se incluem as de Seguridade Social -,as de interesse 
das categorias profissionais ou econômicas e as de intervenção no domínio 
econômico), sendo que tais prestações 

11 Ibid., p. 206. 
12 Ibid., p. 211/213.
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[...]	enquadram-se	na	noção	de	tributo	pressuposta	pelo	texto	consti-
tucional.	Isso	porque	são	obrigações	pecuniárias	que	não	constituem	
sanção de ato ilícito, instituídas compulsoriamente pelos entes políticos 
para	auferirem	receita	destinada	ao	cumprimento	dos	seus	misteres.	

Quanto às contribuições, Leandro Paulsen ressalta que
[...].	o	Constituinte	tornou	expressa	e	inequívoca	a	submissão	das	con-
tribuições ao regime jurídico tributário, ao dizer da necessidade de 
observância,	relativamente	às	contribuições,	da	legalidade	estrita	(art.	
151,	I),	da	irretroatividade	e	da	anterioridade	(art.	150,	III),	da	ante-
rioridade nonagesimal em se tratando de contribuições de seguridade 
(art.	195,	§	6º),	bem	como	das	normas	gerais	de	direito	tributário	(art.	
146,	III).	

O	citado	autor	destacou	ainda	o	julgamento	do	RE	146.733/SP,	rel.	
Min.	Moreira	Alves,	em	que	o	Supremo	Tribunal	Federal,	confirmou	a	natu-
reza tributária das contribuições de seguridade social13 14.

4 Classificação e inclusão da contribuição à seguridade social entre 
as espécies tributárias

Uma vez verificada sua natureza tributária, impõe-se que seja anali-
sada a classificação e inclusão das contribuições para o custeio da seguridade 
social	entre	as	espécies	tributárias.

Como já aludido, dentre as contribuições especiais, podemos distin-
guir	as	contribuições	de	melhoria	(art.	45,	III,	CF),	as	contribuições	sociais,	
de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profis-
sionais	ou	econômicas	(art.	149,	CF).

Sem olvidar a existência de divergência doutrinária quanto à classifi-
cação das espécies tributárias15, verifica-se, de acordo com escólio de Ricardo 

13 PAULSEN, op. cit., p. 30-31.
14 Nessa mesma linha, sustenta Roque Antonio Carraza que as três modalidades de contribuições 
previstas	no	art.	149	da	Constituição	Federal	(as	interventivas,	as	coorporativas	e	as	sociais)	têm	
natureza	tributária,	mesmo	porque,	com	a	expressa	alusão	aos	arts.	146,	III,	e	150,	I	e	III,	ambos	da	
Constituição	Federal,	fica	evidente	que	deverão	obedecer	ao	regime	jurídico	tributário,	ou	seja,	aos	
princípios jurídicos que informam a tributação no Brasil (vide	CARRAZZA,	Roque	Antonio.	Curso	
de	Direito	Constitucional	Tributário.	São	Paulo:	Malheiros,	2003,	19.	ed.,	2ª	tiragem,	p.	519)

15	Cf.	ROSA	JR.	Luiz	Emygdio	F.	da.		Manual	de	Direito	Tributário.	Rio	de	Janeiro:	Renovar,	2009,	p.48/49.
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Lobo Torres, que as contribuições sociais para custeio da seguridade social 
fazem parte das contribuições especiais16.	

Nesse sentido, igualmente entende Leandro Paulsen, para quem as 
contribuições para a seguridade social integram as contribuições sociais, 
que são espécie de contribuições especiais17.	Além	disso,	classifica	as	contri-
buições	sociais	em	gerais	(art.	149,	primeira	parte)	e	de	seguridade	social,	
e	estas,	por	sua	vez,	em:	ordinárias	ou	nominadas	(art.	149,	primeira	parte,	
c/c	art.	195,	I,	II,	III),	residuais	(art.	149,	primeira	parte,	c/c	art.	195,	§	4º),	e	
de	previdência	do	funcionalismo	público	estadual,	distrital	e	municipal	(art.	
149,	§	1.º,	EC	41/2003)18.

Definem Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que:
 A Contribuição para a Seguridade Social é uma espécie de contribuição 
social, cuja receita tem por finalidade o financiamento das ações nas 
áreas de saúde, previdência e assistência social19.

Por oportuno, o eminente Ministro Carlos Veloso, relator no julga-
mento	do	RE	138.284/CE,	destacou,	como	espécies	tributárias,	os	impostos,	
as taxas, as contribuições e os empréstimos compulsórios, e quanto às con-
tribuições,	classificou-as	em:	de	melhoria	(art.	145,	III,	CF);	parafiscais	(art.	
149,	CF),	as	quais	se	subdividem	em	sociais	de	seguridade	social	(art.	195,	I,	
II,	III,	CF),	outras	de	seguridade	social	(art.	195,	§	4º,	CF)	e	sociais	gerais	(o	
FGTS,	o	salário-educação,	art.	212,	§	5º,	e	contribuições	para	o	SESI,	SENAI,	
SENAC,	art.	240,	CF);	especiais	de	intervenção	no	domínio	econômico	(art.	
149,	CF)	e	corporativas	(art.	149,	CF).	Para	o	Ministro	Carlos	Velloso,	o	PIS	
e	o	PASEP,	em	razão	do	art.	239,	passaram	a	ter	destinação	previdenciária,	
incluindo-as, pois, entre as contribuições de seguridade social, mas sua exata 
classificação	seria	entre	as	contribuições	sociais	gerais.

Já Leandro Paulsen sustenta que as contribuições de seguridade social 
não são necessariamente parafiscais, termo que designava as contribuições 
instituídas em favor de entidades que, apesar de desempenharem atividade 
de interesse público, não compunham a Administração Direta, pois hoje há 

16	TORRES,	Ricardo	Lobo.	Curso	de	Direito	Financeiro	e	Tributário.	Rio	de	Janeiro:	Renovar,	1999,	p.	
321,	350,	353	e	354.

17 PAULSEN, op. cit., p. 32-/33.
18 Ibid.
19 CASTRO et al, op. cit., p. 210.
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contribuições de seguridade social destinadas à própria União, pelo que 
tal classificação teria a ver com a destinação, ou não, ao orçamento do ente 
político, e não com a finalidade da contribuição20 21.	

Importante ainda salientar, de acordo com Ricardo Lobo Torres, a 
classificação qualitativa, pela qual as contribuições são tributos vinculados, 
pois são consectários de uma prestação estatal em favor do contribuinte, e 
ainda	comutativos	ou	retributivos,	pois	se	baseiam	no	princípio	do	custo/
benefício ou da equivalência, ao passo que os impostos são tributos não vin-
culados e, por se justificarem primordialmente na capacidade contributiva, 
são também contributivos22.

5 Outros aspectos constitucionais

O	Ministro	Carlos	Velloso,	no	julgamento	do	RE	138.284/CE,	susten-
tou que todas as contribuições sujeitam-se à lei complementar de normas 
gerais, o que não implica que seus fatos geradores, bases de cálculo e contri-
buintes	estejam	definidos	na	lei	complementar	(art.	146,	III,	“	a”),	até	porque	
não	são	impostos.	Contudo,	ressaltou	nesse	julgado	que	seriam	aplicados	às	
contribuições sociais os prazos de decadência e prescrição previstos em lei 
complementar de normas gerais (CTN), em razão de previsão constitucional 
(art.	149	c/c	art.	146,	III,	“b”,	CF).	

Aliás,	no	julgamento	do	RE	556.664/RS,	rel.	Ministro	Gilmar	Men-
des, prevaleceu o entendimento de que as normas relativas à prescrição e à 
decadência tributárias têm natureza de normas gerais de direito tributário, 
cuja disciplina é reservada à lei complementar, tanto sob a Constituição 
pretérita	(art.	18,	§	1º,	da	CF	de	1967/69)	quanto	sob	a	Constituição	atual	
(art.	146,	“b”,	III,	da	CF	de	1988),	de	modo	que	ficou	confirmada	a	inconsti-
tucionalidade	dos	arts.	45	e	46	da	Lei	8.212/1991,	por	violação	do	art.	146,	
III,	“b”,	da	CF,	e	do	parágrafo	único	do	art.	5º	do	Decreto-Lei	1.569/1977,	em	
face	do	§	1º	do	art.	18	da	Constituição	de	1967/1969,	sendo,	então,	editada	
a	Súmula	Vinculante	823.

20 PAULSEN, op. cit.,	p.	39.
21 A propósito, segundo Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, op. cit.,	p.	211,	várias	
teorias	se	formaram	para	definir	a	natureza	jurídica	das	contribuições	sociais,	porém	as	mais	sig-
nificativas	são:	a	teoria	fiscal,	a	teoria	parafiscal	e	a	teoria	da	exação	sui generis.

22 TORRES, op. cit., p. 321.
23	“São	inconstitucionais	os	parágrafo	único	do	artigo	5º	do	Decreto-Lei	1569/1977	e	os	artigos	45	e	
46	da	Lei	8.212/1991,	que	tratam	de	prescrição	e	decadência	de	crédito	tributário”.
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Outrossim, informam Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista 
Lazzari que a regulamentação das contribuições à seguridade social previstas 
no	art.	195	da	CF	por	meio	de	lei	ordinária	(Lei	8.214/1991)	tem	sido	admi-
tida, desde que não haja afronta às normas gerais definidas na Constituição 
e no Código Tributário Nacional24.

De qualquer modo, verifica-se que as contribuições para o custeio 
da seguridade social estão sujeitas às normas gerais em matéria tributária 
prevista	no	Código	Tributário	Nacional.

No mais, as contribuições à seguridade social previstas nos incisos I 
ao	IV,	do	art.	195	da	Constituição,	podem	ser	instituídas	por	lei	ordinária	ou	
medida provisória, o que não ocorre para outras contribuições não previstas, 
cuja instituição, no exercício da competência residual, dar-se-á necessaria-
mente por lei complementar25.	

Especificamente quanto à competência residual da União prevista no 
art.	194,	§	4º,	da	CF,	tem-se	entendido	que	deve	ser	exercida	por	lei	comple-
mentar, sendo vedada a cumulatividade e o bis in idem26.	

Assinala	Luiz	Emygdio	F.	da	Rosa	Jr.	que	tal	faculdade	não	se	estende	
a	todas	as	contribuições	referidas	genericamente	no	art.	149	da	CF,	mas	
só às contribuições sociais, e que as novas fontes não podem incidir nas já 
previstas no caput	do	art.	19527,	bem	como	deverá	obedecer	ao	art.	154,	I,	
fazendo os seguintes comentários:

	[...]	a)	comete	à	União	competência	residual	para	instituir	novas	con-[...]	a)	comete	à	União	competência	residual	para	instituir	novas	con-
tribuições sociais, que não digam respeito às referidas no caput do 
art.	195:	dos	empregadores,	incidente	sobre	a	folha	de	salários,	o	fa-
turamento	e	o	lucro;	dos	trabalhadores;	sobre	a	receita	de	concurso	
de	prognósticos;	b)	a	contribuição	social	residual	somente	pode	ser	
veiculada	por	lei	complementar;	c)	a	contribuição	não	deve	ser	não	
cumulativa;	seu	fato	gerador	e	base	de	cálculos	devem	ser	distintos	
dos	discriminados	na	Constituição	[...]28.

24 CASTRO et al, op. cit., p. 214.
25 Cf. PAULSEN, op. cit., p. 46.
26Cf.	SANTOS,	op. cit.,	p.	50.
27ROSA	JR.,	op. cit.,	p.	58.
28Ibid., p. 136.

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   333 20/9/2012   16:32:31



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

334

Destaca Leandro Paulsen que o STF pacificou a remissão feita pelo 
§	4º	do	art.	195	ao	inciso	I	do	art.	154	da	CF,	esclarecendo	os	requisitos	
para a instituição das outras contribuições à seguridade no exercício da 
competência	residual,	sendo	eles:	a	exigência	de	lei	complementar;	a	não	
cumulatividade;	o	fato	gerador	e	base	de	cálculo	distintos	das	contribuições	
de	seguridade	já	previstas	no	art.	195	(incisos	I	e	IV)29.	

Contudo,	leciona	Leandro	Paulsen	que	a	sistemática	do	§	4º	do	art.	
195	da	CF,	inclusive	quanto	à	vedação	do	bis in idem, não se aplica às con-
tribuições existentes quando do advento da Constituição e que foram ex-
pressamente	recepcionadas.	Trouxe	à	baila,	inclusive,	o	julgamento	da	ADIn	
1.417-DF,	rel.	Min.	Octávio	Galloti,	em	que	se	alegava	identidade	entre	os	
fatos	geradores	da	contribuição	para	o	PIS/PASEP	e	da	COFINS	(LC	70/1991),	
sendo	que	nessa	ocasião	se	rejeitou	a	tese	de	ofensa	ao	art.	154,	I,	c/c	art.	195,	
§	4º,	ambos	da	CF,	ao	argumento	de	que	tais	dispositivos	constitucionais	se	
referem	à	criação	de	novas	contribuições,	sendo	que	o	PIS/PASEP	já	estava	
expressamente	autorizado	no	art.	239	da	CF30.

Outrossim,	no	julgamento	do	RE	228.321-RS,	rel.	Ministro	Carlos	
Velloso, em seu voto vencedor assentou que:

	[...]	quando	o	§	4º,	do	art.	195,	da	C.F.,	manda	obedecer	a	regra	da	
competência	residual	da	União	–	art.	154,	I-	não	estabelece	que	as	
contribuições não devam ter fato gerador ou base de cálculo de im-
posto.	As	Contribuições,	criadas	na	forma	do	§	4.º,	do	art.	195,	C.F.,	
não devem ter, isto sim, fato gerador e base de cálculo próprios das 
contribuições	já	existentes.

Cumpre observar que não se aplica às contribuições sociais para o 
custeio	da	seguridade	social	o	princípio	da	anterioridade	previsto	no	art.	
150,	III,	“b”,	da	CF,	que	veda	a	exigência	de	tributos	no	mesmo	exercício	
financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, 
mas,	sim,	o	princípio	da	anterioridade	nonagesimal	previsto	no	art.	149	c/c	
art.	195,	§	6º,	da	CF,	pelo	que	poderão	ser	exigidas	as	contribuições	para	a	
seguridade social	após	decorridos	90	(noventa)	dias	da	data	da	publicação	
da	lei	que	as	houver	instituído	ou	modificado.

29 PAULSEN, op. cit., p. 132.
30	PAULSEN,	Leandro.	Direito	Tributário:	Constituição	e	Código	Tributário	à	Luz	da	Doutrina	e	da	
Jurisprudência.	Porto	Alegre:	Livraria	do	Advogado:	ESMAFE,	8	ed.	rev.	atual.,	2006,	p.	616-617.
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Além	disso,	consignou-se	no	referido	julgamento	do	RE	138.284/CE,	
rel.	Min.	Carlos	Velloso,	que	todas	as	contribuições	se	sujeitam	ao	princípio	
da legalidade, inclusive quanto à alteração das alíquotas e da base de cálculo, 
bem como estão sujeitas ao princípio da irretroatividade, não podendo se 
instituir	contribuição	em	relação	a	fatos	ocorridos	antes	da	lei	(art.	149	c/c	
art.	150,	III,	“a”,	CF).	

Outro	aspecto	relevante	é	que	prevê	o	art.	195,	II,	da	CF,	a	não	in-
cidência da contribuição sobre a aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime	geral	de	previdência	social	de	que	trata	o	art.	201	da	CF.	Veja	que	
parte da doutrina abalizada tem entendido como hipótese de imunidade31.

Contudo, convém asseverar que, no regime próprio de previdência 
dos servidores públicos, a Constituição Federal, no caput	e	no	§	18	do	seu	art.	
40	(com	redação	dada	pela	EC	41/2003),	passou	a	prescrever	que	também	
os servidores inativos e pensionistas contribuirão para o regime próprio de 
previdência,	garantindo,	porém,	no	§	18,	a	não	incidência	da	contribuição	em	
face desses contribuintes até o limite máximo estabelecido para os benefícios 
do	regime	geral	de	previdência	social	de	que	trata	o	art.	201.

Nota-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido, 
como	hipótese	de	imunidade	em	face	das	contribuições	sociais,	o	art.	195,	§	
7º,	da	CF,	que	isenta de contribuição para a seguridade social as entidades 
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas 
em lei (RMS	27977	AgR,	rel.	min.	Ricardo	Lewandowski,	Primeira	Turma;	RE	
491.538	AgR,	rel.	min.	Dias	Toffoli,	Primeira	Turma),	e	o	art.	149,	I,	da	CF,	o	
qual determina que as contribuições sociais (e as de intervenção no domínio 
econômico) não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação (AC 
1891	REF-MC,	Rel.	min.	Cármen	Lúcia,	Tribunal	Pleno;	RE	566.259,	rel.	min.	
Ricardo	Lewandowski,	Tribunal	Pleno;	RE	474.132,	rel.	min.	Gilmar	Mendes,	
Tribunal	Pleno).

6 Conclusão

Concluiu-se, por fim, que a Constituição Federal trata genericamente 
das	contribuições	sociais	no	art.	149,	e,	no	art.	195,	cuida	mais	especificamente		
das	contribuições	sociais	para	a	seguridade	social,	sendo	que,	no	art.	201	são	

31	Cf.	SANTOS,	op. cit.,	p.	50;	e	PAULSEN,	Contribuições	–	Custeio	da	Seguridade	Social,	op. cit.,	p.	52.

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   335 20/9/2012   16:32:31



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

336

estipuladas as normas referentes ao custeio do regime geral de previdência 
social	.	No	citado	art.	149,	previu-se	a	competência	exclusiva	da	União	para	
instituir, além de outras contribuições, as contribuições sociais, determinando 
observância	ao	art.	146,	III,	ao	art.	150,	I	e	III,	bem	assim,	apenas	quanto	às	
contribuições	à	seguridade	social,	ao	disposto	no	art.	195,	§	6.º,	todos	da	CF.	
Todavia, no tocante às contribuições sociais previdenciárias  dos servidores, a 
Constituição	Federal,	no	§	1º	do	art.	149,	facultou	sua	instituição	aos	estados,	
ao Distrito Federal e aos municípios, que serão cobradas de seus servidores, 
para custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o 
art.	40	da	Carta	Magna.

Viu-se	que,	segundo	o	art.	195	da	CF,	a	seguridade	social,	que	com-
preende a saúde, a assistência social e a previdência social, será financiada 
por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante 
recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito 
Federal	e	dos	municípios,	e	das	contribuições	sociais.	A	previdência	social,	
a	teor	do	art.	201da	CF,	será	organizada	sob	a	forma	de	regime	geral,	de	
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que pre-
servem o equilíbrio financeiro e atuarial, atendendo, nos termos da lei, a 
cobertura de eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção 
à	maternidade	etc.

Foi estudado que para ter direito subjetivo à previdência social é 
necessário contribuir para o custeio do sistema, já o direito à saúde é de 
todos, não dependendo de contribuição, e o direito às prestações da assis-
tência social é dado a quem necessitar na forma da lei, e também independe 
de	contribuição.

Verificou-se que as áreas abrangidas pela seguridade social implicam 
prestações por parte do Estado, que depende da disponibilidade de recursos 
financeiros,	submetendo-se	à	reserva	do	possível,	e	que,	ante	o	art.	195,	§	5º,	
da CF, a criação ou majoração de serviço ou benefício presume apontamento 
da correspondente fonte de custeio, o que não pressupõe, necessariamente, 
contribuição nova, considerando a possibilidade de apontar superávit das 
fontes de custeio para suportar eventual ampliação das coberturas e servi-
ços, evidenciando-se a necessidade de se manter o equilíbrio financeiro e 
atuarial	da	seguridade	social.

Com relação à organização da seguridade social, destacaram-se os 
seguintes objetivos: a equidade na forma de participação no custeio, a diver-
sidade na base de financiamento e que a seguridade social será financiada 
por	toda	a	sociedade	(solidariedade).
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Distinguiu-se o financiamento direto e indireto da seguridade social, 
sendo aquele mediante pagamento, pelas pessoas físicas e jurídicas, das 
contribuições instituídas por lei para o custeio da seguridade social, e este 
mediante os recursos orçamentários dos entes políticos decorrentes dos 
impostos.

Salientou-se, porém, que, não obstante o Poder Público participar 
no orçamento da seguridade, mediante entrega de recursos provenientes 
do orçamento da União e dos demais entes da Federação, o modelo de 
financiamento da seguridade social previsto na Constituição Federal se 
baseia	no	sistema	contributivo.	Viu-se	ainda	que	a	participação	da	União	
ocorre mediante dotações do seu orçamento à seguridade social, fixados 
obrigatoriamente na Lei Orçamentária anual, sendo responsável pela co-
bertura de eventuais insuficiências financeiras da Seguridade, e podendo, 
porém, servir-se dos recursos provenientes das contribuições incidentes 
sobre o faturamento e o lucro para o pagamento de seus encargos previ-
denciários.

Destacou-se a autonomia do orçamento da seguridade social, bem 
assim	que	as	contribuições	arrecadadas	com	fundamento	no	art.	195	da	CF	
ingressam diretamente no orçamento da seguridade social, não constituindo 
receita	do	Tesouro	Nacional,	e	que	a	EC	20	introduziu	o	inciso	XI	no	art.	167	
da CF, vedando a utilização dos recursos provenientes das contribuições 
sociais	de	que	trata	art.	195,	I,	“a”	e	II,	para	a	realização	de	despesas	distintas	
do pagamento de benefícios do Regime Geral de Previdência Social de que 
trata	o	art.	201	da	CF.

Examinou-se que as contribuições à seguridade social têm natureza 
jurídica tributária, sendo, pois, tributos, bem como, em seguida, foi analisa-
da a inclusão e classificação das contribuições para o custeio da seguridade 
social entre as espécies tributárias, distinguindo-se, dentre as contribuições 
especiais,	as	contribuições	de	melhoria	(art.	45,	III,	CF),	as	contribuições	
sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias 
profissionais	ou	econômicas	(art.	149,	CF),	constatando-se	que	as	contri-
buições para a seguridade social integram as contribuições sociais, que são 
espécie	de	contribuições	especiais.	

Consignou-se a classificação de Leandro Paulsen, que classifica as 
contribuições	sociais	em	gerais	(art.	149,	primeira	parte)	e	de	seguridade	
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social, e esta, por sua vez,	em:	ordinárias	ou	nominadas	(art.	149,	primeira	
parte,	c/c	art.	195,	I,	II,	III),	residuais	(art.	149,	primeira	parte,	c/c	art.	195,	
§4º),	e	de	previdência	do	funcionalismo	público	estadual,	distrital	e	municipal	
(art.	149,	§	1º,	EC	41/2003),	e	a	classificação	do	eminente	Ministro	Carlos	Ve-
loso,	relator	no	RE	138.284/CE,	que	classifica	as	contribuições	sociais	como	
contribuições parafiscais, as quais se subdividem em sociais de seguridade 
social,	outras	de	seguridade	social	e	sociais	gerais.	Foi	mostrada	também	a	
classificação qualitativa, pela qual as contribuições são tributos vinculados 
e	comutativos	ou	retributivos.

Verificou-se, conforme entendimento do STF, que as contribuições 
sujeitam-se à lei complementar de normas gerais, bem como se asseverou 
que seriam aplicados a essas exações os prazos de decadência e prescrição 
previstos em lei complementar de normas gerais em razão de previsão cons-
titucional.	Informou-se,	inclusive,	que	se	tem	admitido	a	possibilidade	de	
regulamentação	por	meio	de	lei	ordinária	(Lei	8.214/1991)	das	contribuições	
previstas	no	art.	195	da	CF,	mas	desde	que	não	haja	afronta	à	Constituição	e	
ao	CTN.	De	toda	forma,	foi	visto	que	as	contribuições	para	o	custeio	da	segu-
ridade social estão sujeitas às normas gerais em matéria tributária prevista 
no	Código	Tributário	Nacional.

Igualmente, foi assinalado que as contribuições à seguridade social 
previstas	nos	incisos	I	ao	IV,	do	art.	195	da	Constituição	podem	ser	institu-
ídas por lei ordinária ou medida provisória, o que não ocorre para outras 
contribuições não previstas, cuja instituição, no exercício da competência 
residual,	dar-se-á	necessariamente	por	lei	complementar.

Quanto	à	competência	residual	da	União	prevista	no	art.	194,	§	4.º,	
da CF, foi asseverada a orientação de que se estende apenas às contribuições 
sociais,	e	que	o	STF	pacificou	a	remissão	feita	pelo	§	4º	do	art.	195	ao	inciso	
I	do	art.	154	da	CF,	esclarecendo	os	requisitos	para	a	instituição	das	outras	
contribuições seguridade no exercício da competência residual, sendo eles: 
a	exigência	de	lei	complementar;	a	não	cumulatividade;	o	fato	gerador	e	
base de cálculo distintos das contribuições de seguridade já previstas no 
art.	195	(incisos	I	e	IV).	

Foi estudado que não se aplica às contribuições à seguridade social 
o	princípio	da	anterioridade	previsto	no	art.	150,	III,	“b”,	da	CF,	mas,	sim,	o	
princípio	da	anterioridade	nonagesimal	previsto	no	art.	149	c/c	art.	195,	§	
6º,	da	CF,	assim	como	se	assinalou	que	todas	as	contribuições	se	sujeitam	
ao	princípio	da	legalidade	e	ao	princípio	da	irretroatividade.	
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Igualmente, foi ressaltada a não incidência da contribuição sobre a 
aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de previdência social 
de	que	trata	o	art.	201	da	CF	(art.	195,	II,	da	CF),	e	que	para	parte	da	doutrina	
se	trata	de	hipótese	de	imunidade.	Contudo,	o	mesmo	não	se	dá	quanto	ao	
regime de previdência dos servidores públicos, uma vez que CF passou a 
prescrever que também os servidores inativos e pensionistas contribuirão 
para o regime próprio de previdência, garantindo, porém, a não incidência 
da contribuição em face deles até o limite máximo estabelecido para os be-
nefícios	do	regime	geral	de	previdência	social	de	que	trata	o	art.	201.

Ao final, verificou-se que o Supremo Tribunal Federal tem reconhe-
cido,	como	hipótese	de	imunidade,	o	disposto	no	art.	195,	§	7º	(que	isenta 
de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de as-
sistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei), da CF e no 
art.	149,	I	(que	determina	que	as	contribuições	sociais	não incidirão sobre 
as receitas decorrentes de exportação), ambos	da	CF.
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Breves apontamentos sobre a responsabilidade tributária 
dos representantes legais e administradores de pessoas 

jurídicas no direito brasileiro e no direito comparado

Thiago Chaves Gaspar Bretas Lage1

1 Delimitação do tema

As organizações econômicas são importantes para o desenvolvimento 
nacional	por	diversos	fatores	(COELHO,	2005)2, dentre eles a contribui-
ção financeira ao Estado gerada pela tributação incidente sobre suas 
atividades3.

Tais atividades são em regra tributadas na pessoa dos contri-
buintes de direito, apontados na legislação brasileira como aqueles 
que guardam relação pessoal e direta com os fatos geradores da obri-
gação	tributária.	Todavia,	além	da	figura	de	contribuinte, há ainda a de 
responsável tributário, (AMARO,	2007,	p.	303)4, definido por exclusão 

1		Palestrante.	Professor	de	Direito	Tributário	da	PUC	Minas	e	do	Centro	Universitário	Metodista	
Izabela Hendrix, Conselheiro titular do Conselho Administrativo de Recursos Tributários de Belo 
Horizonte	(CART-BH),	Procurador	Chefe	da	Fazenda	Municipal	de	Contagem/MG.

2  “Os bens e serviços que precisamos para viver – isto é, os que atendem às nossas necessidades de 
vestuário,	alimentação,	saúde,	educação,	lazer,	etc.	–	são	produzidos	em	organizações	econômicas	
e	negociados	no	mercado.	Quem	estrutura	essas	organizações	são	pessoas	vocacionadas	à	tarefa	
de	combinar	determinados	componentes	(os	‘fatores	de	produção’)	e	fortemente	estimuladas	pela	
possibilidade	de	ganhar	dinheiro,	muito	dinheiro,	com	isso.	São	os	empresários”.	COELHO,	Fábio	
Ulhoa.	Manual de Direito Comercial,	16.	ed.	rev.	e	atual.	São	Paulo:	Saraiva,	2005.

3		De	acordo	com	a	Lei	12.381,	de	9	de	fevereiro	de	2011,	70%	das	receitas	do	tesouro	nacional	—	
estimadas	para	2011	em	R$	1.277.565.460.807,00	—	têm	origem	em	tributos.

4  “A	presença	do	responsável	como	devedor	na	obrigação	tributária	traduz	uma	modificação	subjetiva	
no	polo	passivo	da	obrigação,	na	posição	que,	naturalmente,	seria	ocupada	pela	figura	do	contribuinte.	
Contribuinte é alguém que, naturalmente, seria o personagem a contracenar com o Fisco, se a lei não 
optasse	por	colocar	outro	figurante	em	seu	 lugar	(ou	a	seu	 lado),	desde	o	momento	da	ocorrência	
do	 fato	ou	em	razão	de	 certos	eventos	 futuros	 (sucessão	do	contribuinte,	por	exemplo)”.	AMARO,	
Luciano.	Direito tributário brasileiro,	13.	ed.	rev,	São	Paulo:	Saraiva,	2007,	p.303.
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pelo	art.	121	do	Código	Tributário	Nacional	(CTN),	combinado	com	o	
art.	128	do	mesmo	Código:

Art.	121.	Sujeito	passivo	da	obrigação	principal	é	a	pessoa	obrigada	
ao	pagamento	de	tributo	ou	penalidade	pecuniária.
Parágrafo	único.	O	sujeito	passivo	da	obrigação	principal	diz-se:
I – contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação 
que	constitua	o	respectivo	fato	gerador;
II – responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua 
obrigação	decorra	de	disposição	expressa	de	lei.
Art.	128.	Sem	prejuízo	do	disposto	neste	capítulo,	a	lei	pode	atribuir	
de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira 
pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo 
a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter 
supletivo	do	cumprimento	total	ou	parcial	da	referida	obrigação.

Em determinadas situações e atendidos requisitos específicos, os 
representantes legais e administradores de pessoas jurídicas podem ser 
chamados a responder pelas obrigações tributárias das pessoas represen-
tadas ou administradas, figurando como responsáveis, nos termos do inciso 
II	do	parágrafo	único	do	art.	121	do	CTN.

O presente artigo aborda em breves linhas a razão de ser da auto-
nomia patrimonial entre pessoas jurídicas e seus integrantes e a responsa-
bilização tributária no Brasil em comparação com o direito europeu, para 
propor que a legislação nacional evolua, incrementando a segurança jurídica 
e emparelhando o ordenamento brasileiro com os sistemas tributários de-
mocraticamente	mais	avançados.

2 A razão de ser da responsabilidade tributária e o art. 135 do CTN

Um dos objetivos principais dos sujeitos que constituem e compõem 
as denominadas “sociedades limitadas”5 é o de manter separação entre seus 

5		 A	 título	 ilustrativo,	 informa-se	 que	 no	 ano	 de	 2010	 foram	 constituídas	 cinquenta	 e	 oito	 mil,	
trezentas	 e	 quarenta	 e	 duas	 pessoas	 jurídicas	 apenas	 no	 Estado	 de	 Minas	 Gerais,	 figurando	
nesse	 universo	 trinta	 e	 duas	 mil	 e	 quarenta	 e	 sete	 sociedades	 limitadas.	 Conforme	 dados	 da	
Junta	Comercial	do	Estado	de	Minas	Gerais,	55%	das	pessoas	 jurídicas	constituídas	estavam	na	
categoria	“LTDA”,	demonstrando	ser	a	forma	de	constituição	mais	amplamente	utilizada	no	Brasil.	
Disponível	em:	<http://www.jucemg.mg.gov.br/ibr/informacoes+estatisticas+estatisticas-2010>. 
Acesso	em	jun./2011.	De	acordo	com	o	Departamento	Nacional	de	Registro	do	Comércio	os	dados,	
em	pontos	percentuais,	são	semelhantes	para	outras	unidades	da	federação.
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patrimônios particulares e o da pessoa jurídica constituída cujo quadro so-
cietário integram, evitando que o eventual insucesso da sociedade possa 
causar prejuízos adicionais na esfera patrimonial privada de seus sócios6.

A respeito da importância histórica da distinção entre personalidades 
física	e	jurídica,	afirmou	Ramón	Falcón	y	Tella	(2003,	p.	540):

En este contexto se explica la creación por los juristas del concepto 
de persona moral o jurídica, junto a la persona física, lo que como in-
dica RIPERT supuso un paso fundamental en el desarrollo económico 
capitalista.	Con	la	atribuición	de	personalidad	a	entes	distintos	del	
hombre, admitiendo a la sociedad anónima como persona jurídica no 
se pretende, en definitiva, outra cosa que acotar una masa patrimonial 
a la que han de ceñirse los acreedores del comerciante o empresario, 
limitando	así	su	responsabilidad.	La	dogmática	del	siglo	XIX	creyó	
encontrar el progreso en una asimilación de las personas jurídicas a 
las físicas tan completa como fuera posible, predicando de unas y otras 
los mismos atributos: la nacionalidad, el nombre, y hasta los derechos 
de	la	personalidad	(...)	pero	en	todo	caso	–	quizá	lo	más	importante	–	el	
patrimonio	personal.

Temperando o momento histórico de separação drástica de patri-
mônios	do	século	XIX	com	sua	visão	do	tema	no	momento	atual	do	direito	
espanhol,	prossegue	Falcón	y	Tella	(2003,	p.	540-541):

Ahora bien, todo admite matices y lógicamente la doctrina posterior, 
y el Derecho positivo, ha sabido ver que el régimen de las personas 
jurídicas no debe ni puede calcarse sobre el de las personas físicas, ni 
tiene	por	qué	ser	el	mismo	en	todos	los	casos.	Cada	tipo	de	persona	–	
persona física, fundación, asociación, sociedad colectiva, comanditaria, 

6  “Pedi vista, porque, a meu sentir, o dispositivo legal aplica golpe mortal na sociedade em cotas 
de	responsabilidade	limitada	-	um	dos	mais	eficientes	e	tradicionais	catalisadores	de	pequenas	e	
médias	empresas,	na	economia	brasileira.	De	fato,	a	sociedade	limitada	possibilita	a	associação	lícita,	
de pessoas do povo, donas de pequenos capitais, sem capacidade de gerenciamento, nem habilidade 
técnica,	 com	 outros	 indivíduos,	 donos	 desses	 atributos,	mas	 carentes	 de	 capitais.	 A	 associação	
de	tais	pessoas	viabiliza	empreendimentos	 inacessíveis	a	cada	uma	delas,	 isoladamente.	Alguns	
economistas	afirmam	que	a	sociedade	limitada	foi	a	grande	alavanca	do	capitalismo	incipiente	do	
século	dezenove.	 Instituído	entre	nós,	pelo	Decreto	3.708/1919,	 esse	 tipo	de	 sociedade	 inspira-
se	em	exitosos	modelos	alemães	e	ingleses.	A	característica	fundamental	da	sociedade	limitada	é	
que	os	sócios	obrigam-se,	solidariamente,	pela	integralização	do	capital	social;	no	entanto,	após	
integralizado	o	capital,	libera-se,	inteiramente	o	sócio”.	Voto-vista	do	Ministro	Humberto	Gomes	
de	Barros	no	AgRg	em	RESP	410.080/PR,	rel.	min.	TEORI	ALBINO	ZAVASCKI,	PRIMEIRA	TURMA,	
julgado	em	04/03/2004,	DJ	10/05/2004,	p.	168).
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limitada,	anónima,	etc.	–	tiene	sus	propias	características	intrínsecas	
que han de establecerse en función de las normas que regulan su ac-
tuación	y	responsabilidad.	Pero	en	todo	caso	la	atribuición	de	per-
sonalidad o capacidad jurídica por el ordenamiento positivo supone 
una	cierta	autonomía	patrimonial.	En	unos	casos,	los	acreedores	sólo	
pueden hacer efectivo su derecho, en principio, sobre los bienes del 
deudor, como ocurre cuando este es una persona física o una sociedad 
que	limita	la	responsabilidad	de	los	sócios.	En	otros	el	acreedor	cuenta	
con una responsabilidad solidaria de segundo grado que le permite 
dirigirse frente a cualquier socio en caso de insolvencia de la sociedad, 
como	ocurre	con	las	colectivas.	Caben,	en	definitiva,	las	más	diversas	
fórmulas y matizes, que dependen de cada ordenamiento positivo, 
pero la personalidad jurídica supone siempre una cierta autonomía 
patrimonial, es decir el acotamiento de unos bienes sobre los que, 
al menos en un primer momento, ha de intentarse el cobro por los 
acreedores.	El	ordenamiento	puede	prever	garantías	adicionales	–	la	
responsabilidad solidaria o mancomunada, principal o subsidiaria, de 
otras	personas	(socios,	administradores,	fiadores,	etc.),	la	afección	de	
determinados bienes al cumplimiento de la obligación aunque estén 
en	poder	de	terceros,	etc.	–	pero	en	todo	caso	la	“persona”	del	deudor	
garantiza la existencia, al menos, de un patrimonio - de unos bienes 
‘presentes	o	futuros’	–	que	responde	de	la	obligación.

Portanto, vê-se que, embora a autonomia patrimonial entre a pessoa 
jurídica e as pessoas (físicas ou jurídicas) que compõem sua estrutura socie-
tária seja uma realidade necessária para o desenvolvimento das organizações 
econômicas, tal separação não é absoluta, estando sujeita às disposições do 
ordenamento jurídico vigente7.

Pelo fato de a tributação consistir em uma necessidade inexorável para a 
manutenção do Estado e considerada a fragilidade de se garantir a arrecadação 

7		Na	doutrina	brasileira,	Caio	Mário	da	Silva	Pereira	(1995	apud	VAZ,	2003,	p.	81)	utiliza-se	de	exemplo	
prático incontestável (personalidade não atribuída aos escravos) para reforçar que a autonomia 
patrimonial	conferida	a	uma	pessoa	(seja	ela	física	ou	jurídica)	decorre	da	lei	e	não	isoladamente	de	
um direito natural que a preceda: “Atentamos, entretanto, em que, encarando a natureza da pessoa 
jurídica	como	realidade	técnica,	aceitamo-la	e	à	sua	personalidade	sem	qualquer	artifício.	E	nem	
se	poderá	objetar	que	esta	personalidade	e	capacidade	são	fictícias	em	razão	de	provirem	da	lei,	
porque ainda neste passo é de salientar-se que a própria personalidade jurídica do homem é uma 
criação do direito e não da natureza, reconhecida quando a ordem legal a concede, e negada quando 
(escravos)	o	ordenamento	jurídico	a	recusa.”	apud	VAZ,	José	Otávio	de	Vianna.	A responsabilidade 
tributária dos administradores de sociedade no Código Tributário Nacional.	Belo	Horizonte:	Del	Rey,	
2003,	p.81.
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de recursos única e isoladamente por meio dos contribuintes foi que o Código 
Tributário Nacional – editado no contexto político de 1966 – disciplinou inú-
meras salvaguardas para o crédito tributário8. Dentre elas estipulou a figura da 
responsabilidade com a ampliação da sujeição passiva a terceiros estranhos ao 
binômio Fisco-Contribuinte, no intuito de assegurar o recolhimento do tributo 
aos cofres públicos. Nas palavras de Luciano Amaro (2007, p. 304):

A eleição desse terceiro, para figurar no pólo passivo da obrigação tri-
butária,	decorre	de	razões	que	vão	da	conveniência	até	a	necessidade.	
Há situações em que a única via possível para tornar eficaz a incidência 
do	tributo	é	a	eleição	do	terceiro	responsável.	Imagine-se,	por	exemplo,	
o imposto de renda sobre rendimentos de não residentes no País: a lei 
tem de escolher um terceiro (a fonte pagadora) como sujeito passivo 
(na	condição	de	responsável)	para	viabilizar	a	incidência	do	tributo.	
Noutros casos, são razões de conveniência (para simplificar a arre-
cadação, ou para garantir sua eficácia) que determinam a eleição do 
terceiro	como	responsável.

No ordenamento brasileiro coube ao CTN (diploma com status de lei 
complementar	por	força	do	art.	146,	III,	da	CR/1988)	dispor	sobre	a	sujei-
ção passiva tributária de representantes legais e administradores de modo 
uniforme,	para	todo	o	plano	nacional,	através	de	seu	artigo	135.	Confira-se:

Art.	135.	São	pessoalmente	responsáveis	pelos	créditos	corresponden-
tes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso 
de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I	-	as	pessoas	referidas	no	artigo	anterior;
II	-	os	mandatários,	prepostos	e	empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de 
direito	privado.

Da	leitura	do	dispositivo	legal	transcrito	(art.	135)	é	possível	concluir	
que terceiros (responsáveis tributários) podem ser apontados para responder 
por obrigações tributárias advindas de determinadas operações realizadas 
pela pessoa jurídica (contribuinte), cabendo esclarecer em breve linhas as 
implicações do artigo acima e comparar o direito brasileiro com exemplos 
do	direito	europeu.

8		Vide	artigos	183	a	193	do	CTN	ao	tratar	das	“garantias	e	privilégios	do	crédito	tributário”,	bem	
como	artigos	4º,	123,	126	do	mesmo	Código,	dentre	outros.

Livro Jornada de Direito Tributário ultimo.indb   345 20/9/2012   16:32:32



Escola de Magistratura Federal da 1ª Região

346

3 A responsabilização dos gestores no contexto brasileiro e no 
direito comparado

O	art.	135	do	CTN	é	criticado	com	razão	pela	doutrina	brasileira	pelo	
fato de sua redação ser muito sucinta e pouco clara, dando margem a inúme-
ras dúvidas que acirraram e continuam polemizando as divergências entre a 
administração pública (sujeito ativo tributário por excelência) e os sujeitos 
passivos da obrigação tributária, notadamente os responsáveis.

Alguns pontos são discutidos a respeito do caput e de seu inciso III, 
havendo diferentes entendimentos no âmbito judicial e dentre os autores 
de direito tributário, valendo-se destacar:

A “pessoalidade”: por começar o artigo dizendo que são pesso-
almente responsáveis pelos créditos tributários surge a discussão se o 
responsável seria cumulativamente ou isoladamente responsável pela 
obrigação, nesta última hipótese afastando do pólo passivo a pessoa 
do	contribuinte.	A	posição	corrente	com	mais	adeptos	(COELHO,	2009,	
p.	667	e	ss.)	é	a	de	que	a	transferência	da	obrigação	seria	integral	da	
pessoa do contribuinte para o responsável tributário, de modo que esse 
último assumisse isoladamente o débito, exonerando aquele primeiro 
da	obrigação	de	adimpli-lo.	Todavia,	entendemos	junto	com	Hugo	de	
Brito	Machado	(2004,	p.	157)9 que tal interpretação não está corre-
ta,	consistindo	o	termo	“pessoalmente”	(do	art.	135)	em	verdadeira	
cumulação de responsabilidade entre contribuinte e responsável tri-
butário, sendo a leitura adequada do dispositivo, inclusive pelo fato 
de conferir maiores garantias ao crédito tributário, de acordo com o 
escopo	do	CTN	em	1966;

As obrigações devem ser “resultantes” de atos praticados com 
excesso de poderes ou infrações: ponto pouco explorado é o de o dispo-
sitivo legal em questão limitar, em seu caput e inciso III, a responsabili-
dade dos gestores nas obrigações tributárias especificamente resultan-
tes	de	seus	atos.	Portanto,	não	seriam	todas as obrigações tributárias 
que poderiam ser cobradas automaticamente dos representantes legais 
e administradores das pessoas jurídicas, mas sim, exclusivamente, 

9		 “No	 5º	 Simpósio	 Nacional	 de	 Direito	 Tributário,	 realizado	 em	 São	 Paulo,	 em	 outubro	 de	 1980,	
prevaleceu,	contra	nosso	voto,	a	tese	de	que	o	art.	135	cuida	de	hipótese	de	substituição,	e	por	isso	
a responsabilidade de qualquer das pessoas no mesmo referidas implica a exoneração da pessoa 
jurídica.	 Parece-nos	 inteiramente	 inaceitável	 tal	 entendimento.	 A	 lei	 diz	 que	 são	 pessoalmente 
responsáveis,	mas	não	diz	que	sejam	os	únicos.	A	exclusão	da	responsabilidade,	a	nosso	ver,	teria	que	
ser	expressa”.	Curso de Direito Tributário,	24.	ed.	rev.	atual.	ampl.,	São	Paulo:	Malheiros,	2004,	p.157.
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aquelas que adviessem de seus atos	omissivos	ou	comissivos.	Normal-
mente, esse ponto não é abordado nos questionamentos em juízo e, por 
reflexo,	tampouco	é	satisfatoriamente	tratado	nas	decisões	judiciais.
os atos devem ter sido praticados com “excesso de poderes ou infração 
de lei contrato social ou estatuto”: nem todos os atos praticados pelos 
gestores têm o condão de atrair para os mesmos a responsabilidade 
tributária.	Por	anos	a	jurisprudência	foi	vacilante	sobre	o	tema,	tendo	
sido majoritário o posicionamento de que o mero inadimplemento do 
tributo configuraria ilícito suficiente a acarretar a responsabilização 
dos	gestores	da	sociedade.	Bastaria	que	o	tributo	não	fosse	quitado	
na data prevista pela legislação (daí o ilícito) para que os gestores 
das pessoas jurídicas tivessem que responder pela obrigação tribu-
tária.	Atualmente	o	Superior	Tribunal	de	Justiça	(STJ)	já	pacificou	o	
entendimento exatamente no sentido contrário — posição com a qual 
concordamos	—	editando	o	enunciado	da	súmula	43010, para afastar a 
ideia de que o mero inadimplemento do tributo seria razão suficiente 
para o redirecionamento da cobrança para os gestores da sociedade 
devedora.

Os atos são de “diretores, gerentes ou representantes de pessoas 
jurídicas de direito privado”: de tal redação extrai-se claramente a lição 
de que o sócio sem qualquer poder na sociedade não pode ser respon-
sabilizado	por	algo	que	sequer	está	sob	os	seus	domínios.	Assim	sendo,	
apenas os diretores, gerentes ou representantes (os quais englobamos 
na terminologia “gestores”) podem ser convocados para figurar no 
pólo	passivo	da	obrigação	com	base	no	art.	135,	III,	do	CTN.	Por	fim,	
registre-se	que	caminharam	bem	as	súmulas	430	e	43511 do STJ ao 
limitar a atribuição de responsabilidade tributária aos sócios-gerentes 
das pessoas jurídicas, eis que, numa primeira análise, são esses sócios 
gestores que detêm os poderes-deveres de gerir a empresa e que assi-
nam os documentos endereçados à administração tributária, devendo 
ser	responsabilizados	em	caso	de	equívocos	praticados.	Em	regra,	a	
atribuição de responsabilidade tributária a pessoas que integrem os 
quadros de pessoas jurídicas sem exercer de fato ou de direito o poder 
decisório	naquela	sociedade	seria	ilegal.

10 “O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade 
solidária	do	sócio-gerente.”	(Súmula	430/STJ)

11	“Presume-se	dissolvida	irregularmente	a	empresa	que	deixar	de	funcionar	no	seu	domicílio	fiscal,	
sem	 comunicação	 aos	 órgãos	 competentes,	 legitimando	 o	 redirecionamento	 da	 execução	 fiscal	
para	o	sócio-gerente.”	(Súmula	435/STJ)
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Não	obstante	o	art.	135	do	CTN	objetivar	disciplinar	a	responsabili-
zação dos gestores de pessoas jurídicas em determinadas situações especí-
ficas, a legislação brasileira é carente quanto a uma definição procedimental 
de âmbito nacional para se imputar a responsabilidade a esses terceiros12.

No direito europeu continental podem ser buscados avanços que, 
após os ajustes necessários, seriam trazidos para o ordenamento brasileiro 
via	lei	complementar	formal	e	material	posta	pelo	Congresso	Nacional.

Um exemplo consistiria na recente legislação espanhola, a Ley General 
Tributaria	58,	do	ano	de	2003,	que	define	que:

(I)	–	a	responsabilidade	será	sempre	subsidiária;
(II) – deverá ser expedido ato administrativo em que se declare a res-
ponsabilidade	e	se	determine	seu	alcance	e	extensão;

(II) – o administrado será notificado do ato que lhe pretenda imputar 
a responsabilidade e terá oportunidade de ser previamente ouvido, 
ainda	na	esfera	administrativa.

Abaixo alguns artigos da mencionada Ley General que clareiam a 
exposição:

Artículo	41.	Responsabilidad	tributaria.

12 A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tentou preencher a lacuna por meio da Portaria PGFN 
180/2010,	 sendo,	 entretanto,	 ato	 infralegal	 que	 não	 tem	 o	 condão	 de	 definir,	 em	 norma	 geral	
aplicável a todo o país (União, estados e municípios), o procedimento adequado para imputação de 
responsabilidade	a	terceiros.	Confira-se	a	redação:

 “Art.	1º	Para	fins	de	responsabilização	com base no inciso III do art. 135 da Lei 5.172, de 25 de outubro 
de 1966 – Código Tributário Nacional,	entende-se	como	responsável	solidário	o	sócio,	pessoa	física	
ou jurídica, ou o terceiro não sócio, que possua poderes de gerência sobre a pessoa jurídica, 
independentemente da denominação conferida, à época da ocorrência do fato gerador da obrigação 
tributária	objeto	de	cobrança	judicial.

 	 	Art.	2º	A	inclusão	do	responsável	solidário	na	Certidão	de	Dívida	Ativa	da	União	somente	ocorrerá	
após a declaração fundamentada da autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) ou da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) acerca da ocorrência de ao 
menos uma das quatro situações a seguir:

 I	–	excesso	de	poderes;
 II	–	infração	à	lei;
 III	–	infração	ao	contrato	social	ou	estatuto;
 IV	–	dissolução	irregular	da	pessoa	jurídica.

 	Parágrafo	único.	Na	hipótese	de	dissolução	irregular	da	pessoa	jurídica,	os	sócios-gerentes	e	os	
terceiros não sócios com poderes de gerência à época da dissolução, bem como do fato gerador, 
deverão	ser	considerados	responsáveis	solidários.”
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1. La Ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios 
de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas 
o entidades. (...)
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será 
siempre subsidiaria.
(...)
5. Salvo que una norma con rango de Ley disponga otra cosa, la derivaci-
ón de la acción administrativa para exigir el pago de la deuda tributaria 
a los responsables requerirá un acto administrativo en el que, previa 
audiencia al interesado, se declare la responsabilidad y se determine 
su alcance y extensión, de conformidad con lo previsto en los artículos 
174 a 176 de esta Ley. (...)
Subsección I. Procedimiento frente a los responsables.
Artículo 174. Declaración de responsabilidad.
1. La responsabilidad podrá ser declarada en cualquier momento pos-
terior a la práctica de la liquidación o a la presentación de la autoliqui-
dación, salvo que la Ley disponga otra cosa.
2. En el supuesto de liquidaciones administrativas, si la declaración de 
responsabilidad se efectúa con anterioridad al vencimiento del período 
voluntario de pago, la competencia para dictar el acto administrativo 
de declaración de responsabilidad corresponde al órgano competente 
para dictar la liquidación. En los demás casos, dicha competencia cor-
responderá al órgano de recaudación.
3. El trámite de audiencia previo a los responsables no excluirá el derecho 
que también les asiste a formular con anterioridad a dicho trámite las 
alegaciones que estimen pertinentes y a aportar la documentación que 
consideren necesaria.
4. El acto de declaración de responsabilidad será notificado a los res-
ponsables.

No	direito	português,	por	sua	vez,	o	Decreto-Lei	398,	de	1998,	que	
“aprova a lei geral tributária”, também dispõe de modo bastante pormeno-
rizado sobre a figura, as hipóteses e os procedimentos de atribuição de res-
ponsabilidade tributária, demonstrando o caráter superior daquela legislação 
(mais nova e mais moderna que a brasileira), ao menos no ponto analisado13.

13 Aliás, esse é um dos desígnios da mencionada Lei portuguesa, que é precedida das seguintes razões 
(grifos	nossos):	“A	concentração,	clarificação	e	síntese	em	único	diploma	das	regras	fundamentais	
do	 sistema	 fiscal	 que	 só	 uma	 lei	 geral	 tributária	 é	 susceptível	 de	 empreender	 poderão,	 na	
verdade, contribuir poderosamente para uma maior segurança das relações entre a administração 
tributária e os contribuintes, a uniformização dos critérios de aplicação do direito tributário, de 
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O direito português define expressamente que:
(I)	–	a	responsabilidade	poderá	ser	solidária	ou	subsidiária;
(II) – o sujeito apontado como responsável será citado ou notifica-
do para reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhe for 
atribuída;
(III) – os elementos essenciais da autuação deverão ser informados 
aos responsáveis, inclusive com a indicação do dispositivo legal em 
que	fundada;
(IV) – os gestores de pessoas jurídicas serão subsidiariamente res-
ponsáveis pelos débitos das pessoas jurídicas (mas solidariamente 
obrigados	entre	si);
(V) – quanto aos efeitos temporais, os gestores apenas poderão ser 
responsabilizados por débitos vinculados aos períodos de exercícios 
das	respectivas	funções	na	sociedade	gerida.

A seguir, destacamos a redação dos respectivos dispositivos da le-
gislação de Portugal:

Artigo	18.
Sujeitos
(...)
3.	O	sujeito passivo é a pessoa singular ou colectiva, o património ou a 
organização de facto ou de direito que, nos termos da lei, está vincu-
lado ao cumprimento da prestação tributária, seja como contribuinte 
directo, substituto ou responsável.
Artigo	22.
Responsabilidade tributária

que depende a aplicação efectiva do princípio da igualdade, e a estabilidade e coerência do sistema 
tributário.	A	 imagem	de	um	sistema	 tributário	disperso	e	 contraditório	prejudica	 fortemente	 a	
aceitação	social	das	suas	normas	e,	 consequentemente,	a	eficácia	do	combate	à	 fraude	e	evasão	
fiscal.	 É	 tempo	de	 suprir	 essa	 lacuna	e	dotar	o	 sistema	 tributário	português	de	um	meio	que	o	
fará aproximar decididamente do sistema tributário das sociedades democráticas mais avançadas.	
(...)	São	paradigmáticos	destes	desígnios	os	seguintes	princípios:	a	consagração	da	regra	geral	da	
transitoriedade	dos	benefícios	 fiscais,	 sujeitando-os	a	uma	avaliação	periódica	visando	 impedir	
a	sua	transformação	em	verdadeiros	privilégios	fiscais;	a sujeição a uma regulamentação clara e 
equilibrada do instituto da responsabilidade subsidiária, incluindo dos administradores ou gerentes, 
limitando os pressupostos da reversão e libertando, assim, os tribunais tributários de múltiplos casos 
susceptíveis de resolução meramente administrativa”.
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1.	A	responsabilidade	tributária	abrange,	nos	termos	fixados	na	lei,	
a	totalidade	da	dívida	tributária,	os	juros	e	demais	encargos	legais.
2.	Para	além	dos	sujeitos	passivos	originários,	a	responsabilidade	tri-
butária	pode	abranger	solidária	ou	subsidiariamente	outras	pessoas.
3.	A	responsabilidade	tributária	por	dívidas	de	outrem	é,	salvo	deter-
minação	em	contrário,	apenas	subsidiária.
4.	As	pessoas	solidária	ou	subsidiariamente	responsáveis	poderão	
reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída 
nos mesmos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a 
notificação ou citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, 
incluindo a fundamentação nos termos legais.
Artigo	24.
Responsabilidade dos membros de corpos sociais e responsáveis técnicos
1.	Os	administradores,	directores	e	gerentes	e	outras	pessoas	que	exer-
çam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão 
em pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados são subsidia-
riamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si:
a) Pelas dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado 
no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal de pagamento 
ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos 
casos, tiver sido por culpa sua que o património da pessoa colectiva 
ou ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente para a sua sa-
tisfação;
b) Pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento ou entrega 
tenha terminado no período do exercício do seu cargo, quando não 
provem	que	não	lhes	foi	imputável	a	falta	de	pagamento.

Observa-se dos tópicos destacados e da “lei geral” tributária espanho-
la e portuguesa transcritas que os gestores de sociedades naqueles países 
encontram	respaldo	legal	detalhado	a	pautar	suas	ações.	Não	se	pretende,	
neste breve estudo, analisar se as previsões legais contidas na legislação 
europeia são brandas ou severas, se estão corretas ou se precisariam ser 
modificadas.	O	fato	relevante	é	que	naqueles	países	há	produção	legislativa	
democrática que baliza a responsabilização dos gestores, delimitando quando 
e	como	a	sujeição	passiva	pode	ser	estendida	a	terceiros.

Uma vez que o contexto constitucional brasileiro assegura o devido 
processo legal, seja na via administrativa ou judicial14, não havendo qual-

14	Art.	5.º	da	Constituição	da	República	de	1988:	“LIV	–	ninguém	será	privado	da	liberdade	ou	de	
seus	bens	sem	o	devido	processo	legal;	LV	–	aos	litigantes,	em	processo	judicial	ou	administrativo,	
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos 
a	ela	inerentes;”.
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quer restrição hierárquica superior a impedir que legislação nacional sobre 
essa temática venha a lume, não se justifica a manutenção do status atual de 
carência	de	definição	legislativa.

4 Conclusão

A responsabilidade tributária é ponto recorrente e bastante polêmi-
co no Judiciário brasileiro, valendo-se o exemplo de que eventual consulta 
jurisprudencial	sobre	o	art.	135,	do	CTN,	dentre	os	acórdãos	proferidos	pela	
4ª	Seção	do	Tribunal	Regional	Federal	da	1ª	Região	retornará	resultados	
de julgamentos que foram decididos por maioria (inclusive com voto de 
desempate15).	Tal	fato,	dentre	outros,	demonstra	não	haver	posiciona-
mento unânime da Corte, refletindo o contexto nacional de indefinição 
jurídica	sobre	a	matéria.

Dada a “arquicomplexidade” do tema da responsabilidade tributária 
dos gestores de sociedades limitadas e os múltiplos posicionamentos judiciais 
e	doutrinários	não	é	possível	tratá-lo	integralmente	em	um	artigo	isolado.	A	
título de tentativa de contribuição para o debate, registramos a necessidade 
premente de aprimoramento da legislação tributária nacional de modo a 
permitir a pacificação do assunto ainda na esfera administrativa, com redu-
ção de demandas repetitivas a sobrecarregar o Judiciário, inclusive e muito 
especialmente no que toca a tramitação das execuções fiscais, que, nos dias 
atuais, estão fortemente ligadas a todo tipo de argumentação em sede de 
“exceções de pré-executividade” manejadas pelos responsáveis tributários 
que	figuram	como	executados.

Entretanto, enquanto não debatido e aprovado tal aprimoramento 
da legislação pelo Congresso Nacional o Judiciário tem a complexa tarefa de 
prover a uniformização de entendimento sobre as hipóteses e o alcance da 

15	 Pauta	 de	 23/09/2009,	 julgado	 em	 07/10/2009,	 EI	 2000.01.00.006505-0/MG:	 “Certifico	 que	
a	 egrégia	QUARTA	SEÇÃO,	 ao	apreciar	o	processo	em	epígrafe,	 em	Sessão	 realizada	nesta	data,	
proferiu a seguinte decisão: A Seção, por maioria, vencidos o Relator e os Desembargadores 
Federais Luciano Tolentino Amaral e Reynaldo Fonseca, em voto de desempate do Desembargador 
Federal Souza Prudente, Presidente, negou provimento aos embargos infringentes, nos termos 
do	 voto	 divergente	 da	 Desembargadora	 Federal	 Maria	 Carmo	 Cardoso,	 que	 lavrará	 o	 acórdão.	
Votaram	com	a	Desembargadora	Federal	Maria	do	Carmo	Cardoso	os	Exmos.	Srs.	Desembargador	
Federal	Leomar	Barros	Amorim	de	Sousa,	Juiz	Federal	Osmane	Antônio	dos	Santos	(conv.)	e	Souza	
Prudente	(voto	de	desempate).	Brasília,	07	de	outubro	de	2009.
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responsabilização tributária desses gestores, colaborando para a diminuição 
da	exacerbada	litigiosidade	entre	fisco	e	sujeitos	passivos.	A	redução	das	
incertezas jurídicas (com ou sem a pretendida inovação legislativa) certa-
mente propiciará um ambiente mais profícuo para o desenvolvimento da 
sociedade	brasileira.
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A prescrição extintiva do direito de redibição de indébito 
tributário: a teoria da actio nata.

Wagmar Roberto Silva1

Introdução

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão do dia 
04/08/2011,	julgou	o	recurso	extraordinário	566.621/RS,	sob	a	relatoria	
da	então	Ministra	Ellen	Gracie.	O	leading case marcou	a	interpretação	do	art.	
168	do	Código	Tributário	Nacional	(pagamento	indevido),	a	saber:	“o	direito	
de	pleitear	a	restituição	extingue-se	com	o	decurso	do	prazo	de	5	(cinco)	
anos,	contados”.	Em	seus	incisos	o	preceptivo	encarta	os	termos	iniciais	da	
prescrição2 para duas hipóteses polêmicas: conta-se da data da extinção do 
crédito tributário no caso de pagamento indevido e, para os procedimentos 
administrativos e judiciais cuja decisão imutável seja favorável ao contribuin-
te, a invalidar o lançamento do crédito tributário ou reformar a condenação 
do	contribuinte,	conta-se	da	data	da	preclusão	da	respectiva	decisão.Como	
se sabe, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos 
embargos	de	divergência	em	recurso	especial	435.835/SC3,	em	24/03/2004,	

1	Juiz	Federal.
2  Ou decadência, de acordo com a doutrina. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça 

perfilham a configuração de prazo prescricional e não decadencial.
3	CONSTITUCIONAL.	 TRIBUTÁRIO.	 EMBARGOS	 DE	 DIVERGÊNCIA.	 CONTRIBUIÇÃO	
PREVIDENCIÁRIA.	LEI	7.787/1989.	COMPENSAÇÃO.	PRESCRIÇÃO.	DECADÊNCIA.	TERMO	INICIAL	
DO	 PRAZO.	 PRECEDENTES.	 1.	 Está	 uniforme	 na	 1ª	 Seção	 do	 STJ	 que,	 no	 caso	 de	 lançamento	
tributário por homologação e havendo silêncio do Fisco, o prazo decadencial só se inicia após 
decorridos	 5	 (cinco)	 anos	 da	 ocorrência	 do	 fato	 gerador,	 acrescidos	 de	mais	 um	 qüinqüênio,	 a	
partir	da	homologação	tácita	do	lançamento.	Estando	o	tributo	em	tela	sujeito	a	lançamento	por	
homologação,	aplicam-se	a	decadência	e	a	prescrição	nos	moldes	acima	delineados.	2.	Não	há	que	
se falar em prazo prescricional a contar da declaração de inconstitucionalidade pelo STF ou da 
Resolução	do	Senado.	A	pretensão	foi	formulada	no	prazo	concebido	pela	jurisprudência	desta	Casa	
Julgadora como admissível, visto que a ação não está alcançada pela prescrição, nem o direito pela 
decadência.	Aplica-se,	assim,	o	prazo	prescricional	nos	moldes	em	que	pacificado	pelo	STJ,	id	est,	
a	corrente	dos	cinco	mais	cinco.	3.	A	ação	foi	ajuizada	em	16/12/1999.	Valores	recolhidos,	a	título	
da	exação	discutida,	em	09/1989.	Transcorreu,	entre	o	prazo	do	recolhimento	(contado	a	partir	de	
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sob a relatoria do Ministro José Delgado, por maioria, consolidou escólio 
acerca do termo a quo do prazo prescricional da ação de restituição de in-
débito	tributário	na	modalidade	de	lançamento	por	homologação.	A	Corte	
Superior disse que a data inicial extintiva do direito de ação não pode ser 
aferida senão após ato da administração pública de homologação do paga-
mento	ou	da	homologação	tácita.	Desde	então	o	Poder	Executivo	Federal	
tomou a iniciativa de encaminhar ao Congresso Nacional nova fixação do 
prazo	prescricional,	o	que	viabilizou	a	edição	da	Lei	Complementar	118,	de	
9	de	fevereiro	de	2005.

O	RE	566.621	foi	interposto	pela	Procuradoria	Geral	da	Fazenda	Na-
cional	em	desfavor	de	acórdão	do	Tribunal	Regional	Federal	da	4ª	Região,	
o	qual	declarou	inconstitucional	a	segunda	parte	do	art.	4º4 da Lei Comple-
mentar	118/2005,	cuja	vacatio legis de	120	dias	foi	ressalvada	especifica-
mente	para	o	seu	art.	3º5 – disposição temática sobre o dies a quo do prazo 
prescricional	de	5	(cinco)	anos	para	o	ajuizamento	da	ação	de	restituição	
de indébito tributário de tributo sujeito à modalidade de lançamento por 
homologação.	O	legislador	justificou	sua	tentativa	de	atribuir	eficácia	retro-
ativa à exegese, que se impunha com a vigência imediata desse dispositivo, 
sob	o	manto	do	art.	106	do	CTN.	Por	essa	razão,	o	TRF	de	origem	assentou,	
em	resumo,	que	a	eficácia	do	art.	3º	é	meramente	prospectiva	em	virtude	da	
natureza	modificativa	da	interpretação	introduzida	pelo	Poder	Legislativo.

Destarte, a proposta deste articulado consiste em examinar os prin-
cípios constitucionais da segurança jurídica e os institutos de Direito Tri-
butário	e	da	Teoria	Geral	do	Direito	que	orientam	o	tema.	Essa	necessidade	
se aflorou, é claro, com o amplo debate técnico-jurídico da Suprema Corte 
no	julgamento	do	RE	566.621,	cuja	votação	apertada	(6	a	4)	indica	que	a	

12/1989)	e	o	do	ingresso	da	ação	em	juízo,	o	prazo	de	10	(dez)	anos.	Inexiste	prescrição	sem	que	
tenha	havido	homologação	expressa	da	Fazenda,	atinente	ao	prazo	de	10	(dez)	anos	(5	+	5),	a	partir	
de	cada	fato	gerador	da	exação	tributária,	contados	para	trás,	a	partir	do	ajuizamento	da	ação.	4.	
Precedentes	desta	Corte	Superior.	5.	Embargos	de	divergência	rejeitados,	nos	termos	do	voto.	

4		“Art.	4º	Esta	Lei	entra	em	vigor	120	(cento	e	vinte)	dias	após	sua	publicação,	observado,	quanto	ao	
art.	3o,	o	disposto	no	art.	106,	inciso	I,	da	Lei	5.172,	de	25	de	outubro	de	1966	–	Código	Tributário	
Nacional.”

5		“Art.	3º	Para	efeito	de	interpretação	do	inciso	I	do	art.	168	da	Lei	5.172,	de	25	de	outubro	de	1966	
– Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no caso de tributo sujeito a 
lançamento	por	homologação,	no	momento	do	pagamento	antecipado	de	que	trata	o	§	1º	do	art.	150	
da	referida	Lei.”
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polêmica poderá voltar à mesa do Plenário em vista da aposentadoria da 
Ministra	relatora,	ao	menos.

É	bem	verdade	que	a	abordagem	não	ficará	satisfatória	sem,	minima-
mente, trazer a lume a exegese majoritária no âmbito do Superior Tribunal 
de Justiça acerca da prescrição extintiva da pretensão redibitória tributá-
ria	nas	hipóteses	de	lançamento	por	homologação.	Não	podemos	deixar	
de expor o motivo pelo qual o Superior Tribunal de Justiça consolidou sua 
jurisprudência alinhada à tese cognominada cinco mais cinco e, se foi o caso 
de overruling,	evidenciar	o	“desvio”	da	interpretação	anterior.

Assim, os tópicos abaixo encaminhados demonstrarão de modo obje-
tivo	a	temática	do	direito	subjetivo,	o	tempo	e	suas	facetas	na	seara	tributária.

1 Modalidades de lançamento do crédito tributário

Inicio a jornada perpassando a noção do crédito tributário e suas 
modalidades	de	lançamento,	previstas	no	Código	Tributário	Nacional.	Nessa	
linha,	Kiyoshi	Harada	(2005,	p.	495)	diz	que	“crédito	tributário	nada	mais	é	
do	que	a	própria	obrigação	tributária	principal	formalizada	pelo	lançamento”.

Dispensada a controvérsia no tocante à natureza do lançamento, se 
constitutiva em relação ao crédito tributário ou se declaratória em referên-
cia à obrigação tributária, o fato é que consiste em atividade obrigatória e 
vinculada da administração tributária, a identificar, num raciocínio linear, o 
contexto jurídico da obrigação tributária que precede o crédito: o fato gera-
dor, sujeito passivo e quantum debeatur	(art.	142	do	CTN).	Sob	esse	prisma	
legal, são funções do lançamento: individualizar o fato gerador com todos 
seus consectários obrigacionais, especificar o regime tributário, liquidar o 
débito tributário (certeza, liquidez e exigibilidade), identificar o sujeito pas-
sivo	e	aplicar	a	penalidade	cabível.	Uma	vez	exaurido	o	lançamento,	nasce	o	
crédito tributário, que, a depender da modalidade de sua constituição, tem 
vida	efêmera.

As modalidades de lançamento são: o lançamento de ofício (ou di-
reto),	o	lançamento	por	declaração	e	o	lançamento	por	homologação.	No	
lançamento de ofício (ou direto), compete à administração fiscal promover o 
lançamento	tributário	sem	a	colaboração	do	sujeito	passivo	(art.	149,	inciso	I,	
do	CTN).	O	lançamento	por	declaração	é	aquele	em	que	o	fisco	o	realiza	com	
lastro na declaração do sujeito passivo ou de terceiro para, ao final, pagar o 
tributo	(art.	147	do	CTN).	Por	último,	o	lançamento	por	homologação	é	aquele	
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em que o sujeito passivo antecipa o pagamento do tributo, sem prévio exame 
do fisco, e, no momento em que a autoridade toma conhecimento da atividade 
exercida pelo obrigado, a homologa, operando-se simultaneamente a cons-
tituição	definitiva	do	crédito	tributário	e	a	sua	extinção	(art.	150	do	CTN).

Vale dizer ainda que o lançamento por homologação constitui im-
plicitamente uma condição resolutiva essencial ao fato jurídico criador e 
extintivo do crédito tributário à futura fiscalização da administração pública 
(art.	150,	§	1º,	do	CTN).	Com	efeito,	homologação	é	a	declaração	de	validade	
do	pagamento	do	crédito	tributário	promovido	pelo	contribuinte.	Logo,	no	
plano da validade, a aferição ou não do ato extintivo do direito de crédito 
da administração pública devolverá ao mundo jurídico como consequência 
lógica: a homologação expressa a admitir a identidade entre pagamento e o 
quantum debeatur, e aí advém a caducidade do direito de cobrar o crédito, 
salvo	erro	de	fato	(CARVALHO,	1996,	p.	282);	a	homologação	e	a	declaração	
de	pagamento	a	maior,	a	ensejar	restituição	administrativa	(art.	166	do	CTN);	
o	lançamento	de	ofício	se	houver	eventual	diferença	em	favor	do	erário;	ou	
a homologação tácita se o fisco deixar transcorrer in albis o prazo para a 
análise	da	validade	do	pagamento.

Paulo	de	Barros	Carvalho	(2000,	p.	425)	arremata	a	natureza	caducifi-
cante da inércia da administração tributária no lançamento por homologação 
com os seguintes dizeres:

o direito positivo estabelece prazo definitivo para que a entidade tri-
butante	proceda	à	formalização	dos	créditos	a	que	tem	direito.	Dentro	
desse período e, ao controlar a conduta dos seus supostos contribuin-
tes, estará habilitada a formalizar as exigências que bem lhe aprouve-
rem,	celebrando	os	respectivos	atos	de	lançamento	tributário.	Então,	
o que de efetivo acontece, no caso dos chamados lançamentos por 
homologação, é que os agentes públicos visitam os possíveis contri-
buintes,	fiscalizando-os.	Na	eventualidade	de	encontrar	prestações	
não recolhidas ou irregularidade que implique falta de pagamento 
de tributos, havendo tempo (isto é, não tendo fluído o prazo de cadu-
cidade), constitui o crédito tributário e celebra o ato de aplicação da 
penalidade	cabível	em	face	do	ilícito	cometido.	Pensamos	que	tal	relato	
traduz	a	fórmula	verbal	utilizada	no	art.	150,	§1º.

Então,	na	homologação	tácita,	moldada	pelo	art.	150,	§	4º,	do	CTN,	
a doutrina registra que a extinção do crédito se opera com o transcurso do 
prazo decadencial do fisco para manifestar sobre o exame de validade do 
pagamento.	Pontua	ainda	o	renomado	tributarista	de	escol:
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o pagamento antecipado é uma forma de pagamento, cumprindo o 
sujeito passivo a conduta que dele se esperava e provocando, com isso, 
o desaparecimento do direito subjetivo de que esteve investido o cre-
dor.	Desfaz-se	o	crédito	e,	correlativamente,	o	débito,	extinguindo-se	a	
obrigação.	Mas,	precisamente	aqui,	ingressa	um	dado	que	é	peculiar	ao	
instituto, tal qual o prescreve o direito tributário brasileiro: ainda que 
o factum do pagamento tenha efeitos extintivos, requer a legislação 
aplicável que ele se conjugue ao ato homologatório a ser realizado 
(comissiva	ou	omissivamente)	pela	Administração	Pública.	Só	assim	
dar-se-á por dissolvido o vínculo, diferentemente do que sucede nos 
casos de pagamento de dívida tributária apurada por lançamento, em 
que a conduta prestacional do devedor tem o condão de pôr fim, desde 
logo,	à	obrigação	tributária	(CARVALHO,	1999,	p.	210).

À toda evidência, o principal efeito jurídico da homologação tácita 
é limitar o poder de tributação no tempo e, por sua vez, obstaculizar que a 
administração pública lance de ofício, após cinco anos do início do exercício 
seguinte	ao	pagamento	(art.	173,	inciso	I,	do	CTN),	quaisquer	diferenças	
existentes	em	favor	do	Estado	como	decorrência	da	obrigação	tributária.	Não	
se pode olvidar que a obrigação tributária se extingue na medida em que o 
crédito tributário é extinto, mas se o pagamento é insuficiente, a extinção é 
na	medida	de	seu	desembolso.

2 O enriquecimento sem causa e a restituição do indébito tributário

Caio	Mário	da	Silva	Pereira	(1996,	p.	202-207)	anota	que	a	literatura	
jurídica nacional reclama sistematização no que tange ao enriquecimento 
sem	causa	–	estava	ainda	sob	a	vigência	do	Código	Civil	de	1916.	O	atual	Có-
digo, porém, ainda que tímido, inaugurou satisfação ao clamor doutrinário 
e	dispôs	no	art.	884,	in	verbis:	“aquele	que	,	sem	justa	causa,	se	enriquecer	
à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita 
a	atualização	dos	valores	monetários”.	O	saudoso	civilista	nos	alerta	que	o	
Código Civil Alemão (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB) minudencia as hipóte-
ses que falte ou que venha faltar causa de aquisição de direito, a configurar 
enriquecimento	indevido,	cuja	consequência	derradeira	é	a	restituição.

Do BGB, podemos extrair dos enunciados elaborados sobre a redibi-
ção	de	indébito	o	art.	813	que	sinaliza	o	pedido	contraposto	como	forma	de	
reparação	patrimonial,	em	harmonia	com	o	art.	215,	o	qual	garante	o	direito	
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de detenção ou compensação para restabelecimento do equilíbrio patrimo-
nial dos sujeitos de direito, disposições que nos levam a crer que o Direito 
Germânico optou pela prescrição e não decadência do direito de restituição 
de	indébito;	o	art.	814	não	permite	pedido	de	restituição	de	acréscimo	pa-
trimonial indevido se o requerente conhecia (representou juridicamente 
o	pagamento	a	maior)	ou	se	seu	ato	era	um	dever	moral.	Entre	tantos	pre-
ceitos	daquele	Código	alienígena	sobre	o	instituto,	chama	a	atenção	o	art.	
8196, o qual diz quem se enriquece sabendo do defeito que assola a causa 
do negócio ou ato jurídico, seja no momento do recebimento do pagamento 
(cumprimento da prestação) ou posteriormente, será obrigado à redibi-lo a 
partir do recebimento ou conhecimento do vício sobre a base jurídica, como 
se o pedido de restituição estivesse implícito e pendente a partir daqueles 
eventos.	Acrescenta	ainda	o	art.	819	que	os	juros	moratórios	somente	serão	
contados	a	partir	do	recebimento	ou	conhecimento	do	vício.

Estes destaques foram necessários para introduzir algumas hipóte-
ses	controvertidas.	A	primeira	consiste	no	reconhecimento	do	pagamento	a	
maior por ato da administração tributária no último dia depois do transcurso 
de	quase	cinco	anos	do	pagamento	indevido	do	tributo.	O	ato	da	adminis-
tração pública que reconhece o pagamento a maior seria suficiente para 
afastar	a	regra	do	art.	168,	inciso	I,	do	CTN?	Poderia,	antes,	indagar	se	o	fisco	
declarará o pagamento indevido em seu desfavor?

Conhecido o excesso de pagamento tributário, é dever funcional do 
agente	fiscal	declarar	a	correção	do	ato	(art.	165,	inciso	I,	do	CTN),	como	dito	
alhures,	não	por	menos	a	cobrança	de	tributos	é	atividade	vinculada.	Por	essa	
razão, o excesso de exação fiscal doloso, o que pressupõe previsibilidade e 
querer	ou	aceitar	o	resultado,	pode	vir	a	constituir	o	crime	previsto	no	art.	
316,	§	1º,	dês	que	satisfeito	o	art.	13,	§	2º,	ambos	do	Código	Penal,	para	a	
modalidade	de	lançamento	por	homologação.

6		“§	819	Verschärfte	Haftung	bei	Kenntnis	und	bei	Gesetzes-	oder	Sittenverstoß:	(1)	Kennt	der	Em-
pfänger	den	Mangel	des	rechtlichen	Grundes	bei	dem	Empfang	oder	erfährt	er	ihn	später,	so	ist	er	
von	dem	Empfang	oder	der	Erlangung	der	Kenntnis	an	zur	Herausgabe	verpflichtet,	wie	wenn	der	
Anspruch	auf	Herausgabe	zu	dieser	Zeit	rechtshängig	geworden	wäre.	(2)	Verstößt	der	Empfänger	
durch die Annahme der Leistung gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten, so ist 
er	von	dem	Empfang	der	Leistung	an	in	der	gleichen	Weise	verpflichtet.”
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3 A teoria da actio nata e a prescrição do direito de restituição do 
indébito tributário

À primeira vista, o sistema normativo positivo apresenta inconsis-
tência	sobre	a	prescrição	do	direito	de	restituição	de	indébito	tributário.	Se	
o termo a quo do direito perseguido for considerado sempre e em qualquer 
circunstância a data do pagamento indevido, teremos a incongruência da 
ausência de previsão quando o fisco reconhece o direito do contribuinte e, 
sobretudo, sem tempo útil para exercê-lo, à guisa da interpretação literal e 
estrita.	Se	há	homologação	expressa	do	pagamento	indevido,	declarando	o	
excesso, o ato caracteriza o nascedouro do direito à restituição do indébito 
e	não	a	data	do	pagamento.

Com efeito, a teoria da actio nata,	encartada	no	art.	189	do	Código	
Civil brasileiro revela enunciado que irradia para todo o Direito, público e 
privado: o direito subjetivo de pretensão ou ação nasce com a lesão ao direito 
subjetivo	substantivo.	O	desdobramento	teórico	dessa	compreensão	geral	
do	Direito,	aplicável	à	prescrição,	está	em	Pontes	de	Miranda	(2000,	p.	332):

Início do prazo.	A	regra	é	que	a	prescrição	se	inicia	com	o	nascimento	
da	pretensão,	ou	da	ação.	A	pretensão	nasce	quando	já	se	pode	exigir	
de	alguém	ato	ou	omissão;	a	ação,	quando	já	pode	ser	intentada,	ou	já	
se	podem	praticar	os	atos	necessários	à	sua	intentação	(propositura).

O	Ministro	Teori	Zavaski,	no	julgamento	do	recurso	especial	422.704/
BA, citou o tratadista e fundamentou seu voto-vista, in litteris:

Realmente, ocorrendo o pagamento indevido, nasce desde logo o di-
reito a haver a repetição do respectivo valor, e, se for o caso, a preten-
são	e	a	correspondente	ação	para	a	sua	tutela	jurisdicional.	Direito,	
pretensão e ação são incondicionados, não estando subordinados a 
qualquer	ato	do	Fisco	ou	a	decurso	de	tempo.	Mesmo	em	se	tratando	de	
tributo sujeito a lançamento por homologação, o direito, a pretensão e a 
ação	nascem	tão	pronto	ocorra	o	fato	objetivo	do	pagamento	indevido.	
Sob este aspecto, pareceria mais adequado ao princípio da actio nata 
aplicar, inclusive em se tratando de tributo sujeito a lançamento por 
homologação,	o	disposto	art.	168,	I,	combinado	com	o	art.	156,	I,	do	
CTN, ou seja: o prazo prescricional (ou decadencial) para a repetição 
do	indébito	conta-se	da	extinção	do	crédito	(art.	168,	I),	que,	por	sua	
vez,	ocorre	com	o	pagamento	(art.	156,	I).	Observe-se	que,	mesmo	
em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, o 
pagamento antecipado também extingue o crédito, ainda que sob con-
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dição	resolutória	(CTN,	150,	§	1º).	Entretanto,	está	firmada	neste	STJ	a	
orientação segundo a qual, em tais casos, para que o crédito se consi-
dere	extinto,	não	basta	o	pagamento.	É	indispensável	a	homologação	
do	lançamento,	hipótese	de	extinção	albergada	pelo	art.	156,	VII,	do	
CTN.	Assim,	somente	a	partir	dessa	homologação	é	que	teria	início	o	
prazo	previsto	no	art.	168,	I.	Daí	porque,	segundo	tal	orientação,	não	
havendo homologação expressa, o prazo para a repetição do indébito 
acaba sendo, na verdade, de dez anos a contar do fato gerador, con-
forme	acima	especificado.

Destaco a conclusão do Ministro Teori Zavaski, ainda naquele jul-
gamento:

É	lógico	supor,	à	luz	dessa	doutrina,	que,	na	eventual	hipótese	de	ocor-
rer homologação expressa antes de decorridos cinco anos do fato ge-
rador,	o	termo	‘a	quo’	da	prescrição	quinquenal	seria	o	da	data	dessa	
homologação.

A inteligência construída a respeito da homologação expressa está em 
sintonia	com	o	art.	2127 do BGB que trata do reinício do prazo de prescrição, 
o qual recomeça se o devedor reconhece (declaração de vontade) a reivindi-
cação do credor pelo pagamento parcial, o pagamento de juros, a prestação 
de	caução	ou	de	outra	forma.	Qualquer	outra	forma	está	condizente	com	o	
lançamento por homologação expressa do pagamento a maior – eis o dever 
do	Estado	de	devolução	da	arrecadação	identificada	excessiva.

Diversos são os julgados do STJ8, por outro lado, que assentam exe-
gese no sentido de o termo inicial da prescrição do direito de postular a 
restituição de indébito tributário se fixa da data da homologação expressa 
ou	tácita	do	pagamento,	indistintamente.	Esse	raciocínio	se	compatibiliza,	
na	visão	do	STJ,	com	a	natureza	da	condição	resolutiva	do	pagamento	(art.	
150,	§§	1º	e	4º,	do	CTN)	e	a	extinção	do	crédito	tributário	a	ser	confirmada	
com	a	homologação	do	pagamento	(art.	156,	inciso	VIII,	do	CTN).	Aí	está	
então	a	sistematização	da	tese	dos	cinco	mais	cinco.

7	“§	212	Neubeginn der Verjährung
 (1) Die Verjährung beginnt erneut, wenn 
 1.	der	Schuldner	dem	Gläubiger	 gegenüber	den	Anspruch	durch	Abschlagszahlung,	 Zinszahlung,	
Sicherheitsleistung	oder	in	anderer	Weise	anerkennt	oder”.

8		REsp.	124.843/RS,	rel.	min.	Adhemar	Maciel,	DJ	14/09/1998;	REsp.	115.344/SP,	rel.	min.	Francisco	
Peçanha Martins, DJ	19/12/1997;	REsp.	82.038/DF,	rel.	min.	Antônio	Pádua	Ribeiro,	DJ	1º/07/1996.
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No entanto, a homologação tácita do lançamento, via pagamento inde-
vido (a maior) do tributo, não suporta tratamento interpretativo igualitário 
à	homologação	expressa.	O	transcurso	de	tempo	não	se	equipara	à	mani-
festação	de	vontade	expressa	sobre	a	correção	da	obrigação	tributária.	Se	o	
sujeito passivo do tributo aguardou cinco anos para homologar o pagamento 
e, por conseguinte, extingui o crédito, não será a inércia da administração 
fiscal que certificará o pagamento a maior, mas a convicção jurídica do con-
tribuinte sobre os contornos legais de sua obrigação e a adequada subsunção 
normativa	do	fato	imponível.	É	bem	dizer	que	o	silêncio	do	fisco	não	importa	
reconhecimento	tácito	de	pagamento	indevido	do	tributo;	meramente	limita	
o	poder	de	tributar	no	tempo	–	repisamos.

Destarte, a reflexão da distinção volitiva entre a homologação tácita e 
a expressa nos conduz a outra questão: a faculdade de aferir se o pagamento 
do tributo foi (in)devido na modalidade de lançamento por homologação 
somente surge com a sua efetividade ou preclusão do prazo em favor do 
fisco?	Não	vislumbramos	outra	resposta	senão	negativa.	O	sujeito	passivo	do	
tributo pode a partir do dia que pagou indevidamente requerer a restituição 
independente de homologação, razão pela qual não há qualquer condição 
de	exercício	do	direito	de	pretensão	ou	ação	de	restituição.	Se	esse	direito	
redibitório nasce do pagamento indevido, e não fato gerador, e muito me-
nos homologação tácita, porquanto o seu exercício não está condicionado 
ao	prazo	do	art.	150,	§	4º,	do	CTN,	então,	não	entendemos	crível	dizer	que	
a teoria actio nata	aplicar-se-ia	à	hipótese.

4 A restituição do indébito tributário e a declaração de inconstitu-
cionalidade de lei no controle difuso

Outro	tema	tormentoso	é	a	declaração	de	inconstitucionalidade	de	lei.	
Aqui, imprescindível o estudo isolado de cada tipo de controle, concentrado 
e	difuso.	Naquele	os	efeitos	ex tunc e erga omnes são marcas indeléveis, res-
salvada a modulação temporal, cuja declaração de nulidade da hipótese de 
incidência alcança a gênese normativa, sem a qual é impossível respaldar o 
poder	de	tributação	do	fisco.

No controle difuso, duas outras hipóteses exsurgem: a aplicação da 
teoria da actio nata em favor do autor da ação de restituição de indébito e os 
efeitos erga omnes da resolução do Senado Federal que suspende a execução 
de	lei	declarada	inconstitucional	pela	Suprema	Corte.
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No julgamento dos embargos de divergência em recurso especial 
435.835/SC,	o	STJ	também	consolidou	em	sua	ementa	a	seguinte	razão	
jurídica, in verbis:

Não há que se falar em prazo prescricional a contar da declaração de 
inconstitucionalidade	pelo	STF	ou	da	Resolução	do	Senado.	A	preten-
são foi formulada no prazo concebido pela jurisprudência desta Casa 
Julgadora como admissível, visto que a ação não está alcançada pela 
prescrição,	nem	o	direito	pela	decadência.	Aplica-se,	assim,	o	prazo	
prescricional nos moldes em que pacificado pelo STJ, id est, a corrente 
dos cinco mais cinco.

Nessa esteira, a tese dos cinco mais cinco foi revigorada para toda e 
qualquer hipótese da modalidade de lançamento por homologação e pres-
crição	do	direito	de	restituição	do	indébito	fiscal.	Não	se	pode	olvidar	que	
o	paradigma	temporal	inicial	da	tese	vencedora	no	STJ	foi	o	fato	gerador.	
O entendimento minoritário, todavia, sustentava capitaneado pelo voto do 
relator original, Ministro Francisco Peçanha Martins, sustentava in litteris:

Declarada a inconstitucionalidade da exação e, por isso, excluída do 
ordenamento jurídico desde quando instituída, a prescrição flui do 
trânsito em julgado da decisão do STF, se proferida em ADIN, ou da 
publicação da resolução do Senado Federal que suspender a execução 
da lei tida por inconstitucional em sede de controle difuso, em face do 
princípio da actio nata, segundo o qual a prescrição corre do ato do 
qual se origina a ação9.

A corrente compreende que a resolução do Senado Federal é fato 
jurídico	que	renova	a	pretensão	de	restituição	de	indébito	tributário.	Por-
tanto, constitui termo a quo para a contagem dos cinco anos previstos no 
art.	168	do	CTN.

Entrementes, entendemos que a teoria da actio nata despreza fatos 
jurídicos	estranhos	à	relação	jurídica	intersubjetiva.	Em	verdade,	para	a	
conformação dos fatos à dogmática jurídica, as declarações dos Poderes 
Judiciário e Legislativo não são atos de vontade que interferem nas relações 
jurídicas, ainda que estatutárias, no âmbito do controle abstrato de cons-
titucionalidade.	Como	veremos	adiante,	tanto	o	Supremo	Tribunal	Federal	
como o Senado Federal, ao expurgarem ato normativo do sistema jurídico, 
não fizeram restabelecer, renascer, renovar direitos subjetivos limitados pelo 

9  Conforme o original.
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decurso	do	tempo.	A	teoria	da	actio nata reconhece o direito de pretensão 
ou ação na medida em que os próprios sujeitos de direito da relação jurídica 
manifestam	vontade	(a	exemplo	do	art.	212	do	BGB)	e	conhecem	a	violação	
do	direito	substantivo.

Nesse passo, a intelecção jurídica acerca dos efeitos da resolução 
do	Senado	Federal	não	pode	restringir-se	ao	campo	tributário.	É	imperioso	
examinar a eficácia do ato legislativo e harmonizá-lo ao sistema jurídico, a 
emergir	dele	congruência	interpretativa	e	segurança	jurídica.	Sob	esse	pris-
ma, a intervenção legítima do Senado Federal na declaração de inconstitu-
cionalidade de lei decorrente do controle difuso está limitada aos contratos 
vigentes.	Caso	contrário,	a	resolução	do	Senado	Federal	poderia	alcançar	
contratos extintos, inclusive contratos entre cidadãos que, após anos de 
execução e de sua extinção, o Estado renova direitos subjetivos de pretensão 
ou ação, a causar instabilidade e incertezas nas relações jurídicas na medida 
em	que	destruída	a	tutela	temporal,	a	exceção	de	prescrição.

Não podemos perder de vista o primado da coisa julgada, do ato 
jurídico	prefeito	e	do	direito	adquirido	(art.	5º,	inciso	XXXVI,	da	CF/1988),	
que	são	expressões	faciais	do	princípio	da	segurança	jurídica.

É	bem	verdade	que	os	países	da	Common Law adotam em linhas 
gerais a imprescritibilidade dos direitos como regra geral, tanto direitos 
patrimoniais como a pretensão punitiva do direito penal, à exceção de alguns 
ramos.	A	opção	jusfilosófica	do	sistema	anglo-saxão	reflete	a	tabulação	de	
conceitos ontológicos, epistemológicos e axiológicos (sobretudo a construção 
de	uma	teoria	da	justiça).	Essa	opção	também	faz	as	sociedades	do	sistema	
romano-germânico.	Pontes	de	Miranda	(2000,	p.	326)	traz	a	compreensão	
histórica da prescrição, a saber:

Perpetuidade da eficácia.	No	direito	romano,	a	perpetuidade	era	a	re-
gra;	e	isso	correspondia	às	convicções	filosóficas	e	ao	estado	de	evo-
lução	econômica.	Daí	ter	sido	preciso	dizer-se	que	a	pretensão	era	
prescritível,	para	que	o	fosse;	e	não	haver	a	teoria	geral	da	prescrição.

O saudoso tratadista do Direito Privado inaugura o conceito do ins-
tituto dizendo:

Os	prazos	prescricionais	servem	à	paz	social	e	à	segurança	jurídica.	Não	
destroem	o	direito,	que	é;	não	cancelam,	não	apagam	as	pretensões;	
apenas, encobrindo a eficácia da pretensão, atendem à conveniência 
de que não perdure por demasiado tempo a exigibilidade ou aciona-
bilidade	(PONTES	DE	MIRANDA,	2000,	p.	136).	
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O alinhamento ao sistema romano-germânico pode transparecer 
proteção irracional àquele que recebe pagamento indevido e será tutelado 
por	um	sistema	de	limitação	do	direito	de	pretensão	ou	ação.	Por	outro	
lado, esse mesmo sistema é capaz de evitar que o Estado exerça pretensões 
indefinidamente,	sobremaneira	no	ramo	penal	e	tributário.	O	confronto	
hermenêutico tendente a respaldar garantias aos sujeitos passivo e ativo do 
regime tributário brasileiro, especificamente a análise do direito de restitui-
ção de indébito, não pode ensejar conclusões invalidantes dentro do sistema 
jurídico total, a ponto de nulificar sobremaneira a eficácia das proposições 
uniformizadoras	da	compreensão	jurídica.

Portanto, a resolução do Senado Federal não tem o condão de expur-
gar	o	véu	que	cobre	o	direito	de	pretensão	ou	ação.	O	titular	do	direito	sub-
jetivo de restituição de indébito deve exercer o direito de pretensão ou ação 
no	tempo	oportuno.	A	prescrição	é	fato	que	alça	grau	de	estabilidade	jurídica	
e	jamais	pode	ser	levantada	por	ato	estranho	à	relação	jurídica.	Essas	razões	
nos levam a não equipar a resolução do Senado Federal ao reconhecimento 
do	pagamento	indevido	na	hipótese	de	homologação	expressa.

5 A restituição do indébito tributário e a declaração de inconstitu-
cionalidade de lei no controle concentrado

No que tange à declaração de inconstitucionalidade de lei oriunda do 
controle concentrado, o raciocínio sobre a teoria da actio nata não dista da 
conclusão	acima	citada.	Muito	embora	os	efeitos	deletérios	da	eficácia	da	lei,	
de modo a retroagir ao tempo de sua criação e repristinar normas jurídicas 
revogadas, cuida-se de ato do Poder Judiciário — e, lógico, do Estado — que 
abstratamente	elimina	a	lei	do	sistema.

No controle concentrado de constitucionalidade, o constitucionalista 
português	J.	J.	Gomes	Canotilho	(1995,	p.	1.008)	resume	e	alerta	que	“incons-
titucionalidade	e	nulidade	não	são	conceitos	idênticos”.	A	nulidade	“é	um	
resultado da inconstitucionalidade” e “não é uma consequência lógica e ne-
cessária	da	inconstitucionalidade”.	Nunca	é	demais	recordar	que	a	teoria	da	
nulidade absoluta das normas inconstitucionais decorre da fundamentação 
clássica do célebre caso Marbury v. Madison	julgado	em	1803	pela	Suprema	
Corte norte-americana, de tal sorte que todos os efeitos da norma nula são 
inválidos e o ato deve ser desconstituído com eficácia ex tunc, apesar de 
vacilações	históricas	até	sua	consolidação.
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Inspirado no controle judicial americano, Rui Barbosa foi o paladino 
que	incorporou	o	controle	difuso	brasileiro	à	Constituição	Federal	de	1891	
(art.	59,	§	1º).	Gilmar	Mendes	(2004,	p.	289-290), todavia, ressalva que o 
Direito Constitucional brasileiro não gozava do caráter vinculante norte-
-americano (stare decisis).	É	relevante	também	advertir	que	o	controle	difuso	
da	Constituição	de	1891	estava	em	absoluta	harmonia	com	os	efeitos	ex 
tunc, razão suficiente para aplicar a teoria da actio nata, pois a intervenção 
do Estado-jurisdição seria em cada caso apresentada ao Supremo Tribunal 
Federal, uma vez que as partes interessadas recorreram à solução judicial 
ao	conflito	de	interesses.

Em	contrapartida,	o	jusfilósofo	Hans	Kelsen	(1998,	p.	304)	contrapôs	
à tese da nulidade e elaborou a teoria da anulabilidade da norma inconstitu-
cional, segundo a qual a anulação é retroativa de acordo com a gradação de 
invalidade,	presumivelmente	ex	nunc.	Kelsen	avançou	sobre	o	controle	de	
constitucionalidade e alinhavou os princípios gerais do controle concentrado, 
rejeitando a declaração de inconstitucionalidade incidenter tantum, a saber: 
“As	chamadas	leis	‘inconstitucionais’	são	leis	conformes	à	Constituição	que,	
todavia,	são	anuláveis	por	um	processo	especial.”	

Arrematou o constitucionalista austríaco:
Até esse momento (da decisão de inconstitucionalidade), porém, a lei 
é válida e deve ser aplicada por todos os órgãos aplicadores do Di-
reito.	Uma	tal	lei	pode	permanecer	em	vigor	e	ser	aplicada	durante	
muitos anos antes que seja anulada pelo tribunal competente como 
“inconstitucional”.	

O debate toma corpo no Brasil após a publicação da Emenda Cons-
titucional	16/1965,	quando	incluímos	o	controle	concentrado	de	constitu-
cionalidade	na	Constituição	Federal	de	1946.	A	par	da	inovação,	Pontes	de	
Miranda	(1970,	p.	619)	afirmou	que	a	decisão	de	inconstitucionalidade	é	
desconstitutiva ou constitutiva negativa, porque, se fosse declaratória, a lei 
inconstitucional	não	existiria.	

Não obstante, o Supremo Tribunal Federal consolidou a tese da nu-
lidade	da	lei	ou	ato	normativo	inconstitucional.	Vale	ressaltar	que	a	Corte,	
porém, vem cada vez mais mitigando as proposições da teoria da nulidade, 
atribuindo efeitos ex nunc à declaração de inconstitucionalidade10, sobretudo 

10	ADI	2907,	rel.	min.	Ricardo	Lewandowski;	AI	AgR	589281,	rel.	min.	Celso	de	Mello;	ADI	4009,	rel.	
min.	Eros	Grau;	ADI	2904,	rel.	min.	Menezes	Direito;	ADI	3791,	rel.	min.	Ayres	Britto.
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no que tange à devolução de valores ao erário percebidos por servidores 
públicos.

A declaração de nulidade da norma, em tese, é capaz de suprimir os 
efeitos	da	lei	inconstitucional.	No	entanto,	sabe-se	que	a	mora	da	Suprema	
Corte e dos legitimados à ação direta de inconstitucionalidade, em diversos 
casos, permite que a lei, presumivelmente legítima, produza efeitos con-
cretos.	Esse	é	o	grande	desafio	da	tese	da	nulidade:	o	confronto	do	tempo	e	
o	direito.	Não	é	por	menos	que	o	art.	27	da	Lei	9.868/1999	e	art.	11	da	Lei	
9.882/1999	ofertaram	ao	Supremo	Tribunal	Federal	a	modulação	dos	efeitos	
da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, à vista da 
segurança	jurídica	e	excepcional	interesse	social.

De toda sorte, independentemente da tese, anulabilidade ou nulidade, 
a decisão de inconstitucionalidade de lei não modifica as relações jurídi-
cas cujos efeitos foram exauridos, consumidos pelo tempo, relações, então, 
estabilizadas.	É	supor	que	lei	editada	há	vinte	anos	possa	ser	declarada	in-
constitucional e todas as relações sofram o revés jurídico da automática nu-
lidade, a revelar uma eterna desconfiança nas decisões judiciais, sobretudo, 
as	advindas	do	Tribunal	Constitucional.

Esse embate teórico alça praticidade para o tema em estudo para 
validar a proposição no sentido de admitir o dies a quo da prescrição da pre-
tensão redibitória a data da decisão de declaração de inconstitucionalidade 
no controle abstrato, mesmo que ausente qualquer modulação dos efeitos, 
ou seja, a partir da eficácia da nulidade (ex tunc).

Nessa senda, não vislumbramos confusão entre os efeitos da declara-
ção de inconstitucionalidade em relação à formação do sistema normativo e 
os	efeitos	da	mesma	decisão	para	cada	caso	concreto.	Explicamos.	Os	efeitos	
ex tunc da inconstitucionalidade servem para retirar do ordenamento jurídi-
co	a	lei	ou	ato	defeituoso.	Mas	não	podemos	categoricamente	afirmar	que	a	
exclusão abstrata da lei do sistema normativo será hábil para evitar efeitos 
jurídicos	e	fáticos	impossíveis	de	serem	desconstituídos.

Como se não bastasse, a tese da nulidade expõe a sociedade à insta-
bilidade, porquanto está à mercê da composição do Tribunal Constitucional, 
que a qualquer momento da história poderá renovar sua jurisprudência 
(overruling) e declarar a inconstitucionalidade de leis reconhecidas consti-
tucionais em tempos remotos, diante de outra configuração dos membros 
da	Corte.	O	exemplo	concreto	foi	o	revés	recente	da	(in)	constitucionalidade	
da	Lei	8.072/1990.
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Em verdade, a tese da nulidade no Direito Constitucional norte-ame-
ricano	conta	com	um	fator	de	estabilização	da	hermenêutica.	Os	juízes	da	
Suprema Corte não estão sujeitos à aposentadoria compulsória, condição de 
segurança jurídica do Estado e sustentabilidade política da força vinculativa 
das decisões judiciais.	Entretanto,	o	stare decisis sofre modificações voltadas 
à compatibilização do direito jurisprudencial aos novos elementos da rea-
lidade.	As	mudanças	sociais	provocaram	a	elaboração	de	instrumentos	de	
revogação de precedentes (overturning, overruling e distinguishing).

Mais uma vez, como de outrora, a decisão declaratória de inconsti-
tucionalidade não se presta para reformular direitos subjetivos de preten-
são e ação, invalidando-a como parâmetro temporal para a teoria da actio 
nata.	A	publicação	das	decisões	do	Supremo	Tribunal	Federal	não	constitui	
fato jurígeno (conhecimento de violação de direito subjetivo) de direito de 
pretensão	ou	ação.	Realçamos,	porém,	que	no	controle	difuso	a	decisão	de	
inconstitucionalidade	da	lei	ou	ato	normativo	está	em	harmonia	com	o	art.	
168,	inciso	II,	do	CTN,	a	caracterizar	dies a quo da prescrição da redibição de 
indébito tributário, em perfeita sintonia com a teoria da actio nata11.

6 A razoabilidade da vacatio legis de redução de prazo prescricional 
e a segurança jurídica

As vacilações jurisprudenciais e constantes mudanças de precedentes 
causam dificuldades de compreensão ao jurisdicionado e, portanto, redução 
do	sentido	vinculante,	persuasivo	e	normativo	das	decisões	judiciais.	Malgra-
do a uniformização do STJ sobre o prazo prescrição da redibição de indébito 
tributário na modalidade de lançamento por homologação tácita, ao declarar 
inconstitucional	o	art.	4º	da	Lei	Complementar	118/2005,	a	Corte	Superior	
resgatou a harmonia de suas decisões, expurgou a interferência do Poder 
Legislativo	e	assegurou	o	direito	aplicado	ao	seu	tempo.

Todavia, em referência à retroatividade da Lei Complementar citada, 
a	Ministra	Ellen	Gracie,	no	julgamento	do	RE	566.621,	enunciou	que	a	redu-
ção de prazo prescricional, “sem qualquer regra de transição”, ofende dois 
conteúdos	principiológicos:	“a	confiança	e	o	acesso	à	Justiça”.	A	par	disso,	
a eminente Ministra acompanhou a declaração de inconstitucionalidade 

11 Exemplo: ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributário, cuja causa petendi im-
põe a declaração de inconstitucionalidade para procedência do pedido e, a posteriori, a parte ajuíza 
a	ação	in	rem	verso.
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proferida	pelo	STJ	e,	no	entanto,	reviu	a	interpretação	do	STJ.	Disse	o	STF	
que a tese dos cinco mais cinco será admitida somente para as ações in rem 
verso ajuizadas até o termo final da vacância da Lei Complementar, de modo 
escorreito e técnico, à vista do conhecimento do sujeito passivo do tributo 
acerca da redução do prazo prescricional, efeito primeiro da ficção jurídica 
da vacatio legis de	120	dias12.

A exegese do Colendo Supremo Tribunal restaura inteligência preco-
nizada	no	enunciado	da	Súmula	44513 do STF, paradigma citado no julgado 
supra, para asseverar que a questão jurídica está umbilicalmente relacionada 
com o exercício do direito de pretensão e ação, e não com o tempo de cons-
tituição	do	fato	imponível,	como	consolidou	o	STJ.	Nessa	linha,	é	relevante	
anotar	que	o	prazo	de	120	dias	de	vacatio legis foi suficiente, portanto razo-
ável, para que os contribuintes lesados pudessem socorrer-se à reparação 
(restituição	de	indébito)	perante	o	Poder	Judiciário.

Essa reflexão acerca da razoabilidade da vacatio legis, contudo, alça 
importância.	Indagamos:	poderá	o	legislador,	no	futuro,	reduzir	prazos	pres-
cricionais com vacatio de cinco ou dez dias ao ponto de suprimir o direito 
de pretensão, a ofender os princípios da segurança jurídica, da confiança e 
da não surpresa? Qual será a vacância legal razoável da nova lei que reduz 
prazos prescricionais?

A	resposta	para	a	primeira	reflexão	é	negativa.	Dessa	mesma	preo-
cupação	tomou	o	legislador	ao	editar	o	art.	8º14	da	Lei	Complementar	95,	
de	26	de	fevereiro	de	1998,	que	trata	de	normas	para	consolidação	de	atos	
normativos,	a	regulamentar	o	art.	59,	parágrafo	único,	da	Constituição	Fe-
deral.	A	LC	95/1998	entregou	ao	intérprete	uma	cláusula	geral	para	que,	
diante da complexidade das hipóteses jurídicas, defina, no caso concreto, o 
que	é	“lei	de	pequena	repercussão”	e	qual	a	sua	eficácia	jurídica	no	tempo.

Entendemos	que,	apesar	de	imperativa	a	vacância	da	LC	95/1998,	
sobretudo qualificada razoável, a Lei de Introdução às normas do Direito 

12	Lei	Complementar	118/2005:	“Art.	4º	Esta	Lei	entra	em	vigor	120	(cento	e	vinte)	dias	após	sua	pu-
blicação,	observado,	quanto	ao	art.	3º,	o	disposto	no	art.	106,	inciso	I,	da	Lei		5.172,	de	25	de	outubro	
de	1966	–	Código	Tributário	Nacional.”

13	“A	Lei	2.437,	de	07/03/1955,	que	reduz	prazo	prescricional,	é	aplicável	às	prescrições	em	curso	na	
data	de	sua	vigência	(01/01/1956),	salvo	quanto	aos	processos	então	pendentes.”

14	“Art.	8º	A	vigência	da	lei	será	indicada	de	forma	expressa	e	de	modo	a	contemplar	prazo	razoável	
para	que	dela	se	tenha	amplo	conhecimento,	reservada	a	cláusula	‘entra	em	vigor	na	data	de	sua	
publicação’	para	as	leis	de	pequena	repercussão.”
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brasileiro	(art.	1º)	preceitua	vacatio legis de quarenta e cinco dias nas hipó-
teses de silêncio do legislador, a desvendar presunção de que a sociedade 
teve	amplo	conhecimento	da	publicação	da	lei.	Por	conseguinte,	concluímos	
que esse lapso é um prazo mínimo razoável para as hipóteses de supressão 
de direitos subjetivos, principalmente de pretensão e ação, que praticamente 
reduz	do	Poder	Judiciário	o	exame	de	lesão	ou	ameaça	de	lesão	a	direitos.

De toda sorte, a partir da declaração de inconstitucionalidade par-
cial	do	art.	4º	da	Lei	Complementar	118/2005,	o	seu	art.	3º	esteve	sujeito	à	
vacância, razão pela qual concluímos que esta edição Legal assume alta re-
percussão e deveria ter atribuído ab initio	amplo	conhecimento	à	sociedade.

Considerações finais

Nas sociedades complexas, expostas a toda sorte de riscos, o Direito 
brasileiro optou, mediante política jusfilosófica alinhada com o Direito ro-
mano, valorar o tempo como meio de tutela da expectativa normativa dos 
sujeitos	de	direito	das	relações	jurídicas,	inclusive	no	campo	tributário.	O	
tempo, então, é elevado à condição de instrumento de garantia ético-jurídica, 
canal de preservação da confiança dos cidadãos no sistema jurídico fundante 
da	sociedade	coesa.	Com	efeito,	a	confiança	está	intimamente	relacionada	à	
certeza do futuro, que por sua vez se soma à legalidade, à irretroatividade dos 
atos normativos e à boa-fé objetiva, amálgamas do princípio constitucional 
da	segurança	jurídica.

Diante de tudo o que foi exposto, concluímos que a prescrição extinti-
va do direito subjetivo de pretensão e ação não se apresenta, na sua essência, 
pernicioso	e	antiético	instrumento	de	pacificação	e	estabilização	social.	É	
bem verdade que o cidadão deve estar sempre orientado sobre o conteúdo 
limitador de seus direitos, mas essa é outra problemática, consectário da 
adoção política dos dogmas do Direito romano, potencializada por um País 
continental,	associado	ao	contexto	tecnológico	em	que	vivemos.

A Constituição Federal, ao cuidar da imprescritibilidade, por outro 
lado,	elencou	exaustivamente	suas	hipóteses,	a	saber:	racismo	(art.	5º,	inciso	
XLII),	a	ação	de	grupos	armados,	civis	ou	militares,	contra	a	ordem	consti-
tucional	e	o	Estado	Democrático	(art.	5º,	inciso	XLIV)	e	ação	regressiva	de	
ressarcimento	ao	erário	(art.	37,	§	5º).	Ou	seja,	a	prescrição	é	uma	realidade	
constitucional de salvaguarda a eficácia vertical e horizontal dos direitos 
fundamentais.
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Nessa senda, o Código Tributário Nacional é carente de uma sistema-
tização	da	ação	de	restituição	de	indébito.	De lege ferenda, o atual modelo 
do	art.	168	exige	tratamento	diferenciado	para	a	contagem	do	dies a quo 
da prescrição para as hipóteses de homologação expressa, a contar o dia 
do	ato	administrativo	que	declarou	o	pagamento	a	maior;	de	homologação	
tácita,	a	contar	do	dia	do	pagamento	do	tributo;	e	nas	ações	declaratórias	de	
inexistência de relação tributária sem acumulação de pedido condenatório, 
a	contar	do	trânsito	em	julgado	da	decisão	judicial.

Não obstante, entendemos que as decisões nas ações direta de in-
constitucionalidade não são termos repristinatórios do direito de pretensão 
e ação redibitória, inclusive na seara tributária, e igualmente inservível as 
resoluções do Senado Federal que suspendem execução de lei ou ato nor-
mativo declarado inconstitucional incidenter tantum.	Noutra	margem,	as	
decisões judiciais nas declarações de inconstitucionalidade no controle difuso 
são parâmetros legais emprestados para o início da prescrição prevista no 
art.	168	do	CTN.
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Relativização da coisa julgada versus segurança jurídica: 
possível interpretação do parágrafo único  

do art. 741 do CPC

Wilson Medeiros Pereira1

1 Introdução

No meio jurídico, tornou-se debate recorrente o tema da relativização 
da	coisa	julgada.	

Conceitualmente, coisa julgada é entendida como sentença pautada 
pela	característica	da	imutabilidade.	Do	ponto	de	vista	legal,	o	art.	467	do	
Código de Processo Civil – CPC denomina coisa julgada material a eficácia 
que	torna	imutável	e	indiscutível	a	decisão,	não	mais	sujeita	a	recursos.

Estribada em pensamentos destinados a evitar graves injustiças, vem 
ganhando	corpo	a	teoria	da	relativização	da	coisa	julgada.

O presente trabalho tem por escopo pontuar alguns desdobramentos 
dessa teoria na seara do direito tributário, notadamente os contornos do 
previsto	no	parágrafo	único	do	artigo	741	do	CPC,	com	a	redação	dada	pela	
Lei	11.232/2005.

2 Teoria da relativização da coisa julgada

De início, é válido pontuar que existem diversas formas de relativi-
zar	a	coisa	julgada.	As	previstas	em	lei,	denominadas	formas	típicas;	e	as	
decorrentes da construção doutrinária, denominadas formas atípicas, que 
provocam	grandes	debates.

Como	formas	típicas,	citam-se	a	ação	rescisória	(CPC,	art.	485),	a	
revisão	criminal	(CPP,	art.	621),	a	querela nullitatis (arts.	475-L,	I	e	741,	
I,	CPC).	Neste	último	caso,	a	decisão	judicial	está	contaminada	por	vícios	
transrescisórios.

1		Juiz	Federal	Substituto.
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Conforme Daniel Assumpção2, há duas espécies atípicas de relativi-
zação da coisa julgada: a) coisa julgada inconstitucional e b) coisa julgada 
injusta	inconstitucional.

Na primeira, tem-se uma decisão baseada em norma declarada in-
constitucional	pelo	Supremo	Tribunal	Federal	–	STF.	A	segunda	encontra-se	
nas decisões que produzem grandes e envergadas injustiças, em contrapo-
sição	ao	Estado	democrático	de	direito.

Na perspectiva pátria, essa teoria teve como precursor o ex-ministro 
do Superior Tribunal de Justiça – STJ, José Augusto Delgado, para quem a 
coisa julgada é uma entidade de direito formal figurando em patamar infe-
rior	aos	princípios	da	moralidade,	legalidade	e	a	realidade	das	coisas.	Além	
disso, pondera o ministro:

Os valores absolutos de legalidade, moralidade e justiça estão acima 
do	valor	segurança	jurídica.	Aqueles	são	pilares,	entre	outros,	que	
sustentam o regime democrático, de natureza constitucional, enquanto 
esse	é	valor	infraconstitucional	oriundo	de	regramento	processual.3

Os processualistas Humberto Theodoro Júnior, Juliana de Cordeiro 
Faria e Cândido Rangel Dinamarco, com variações nos argumentos, também 
advogam	a	tese	da	possibilidade	de	flexibilizar	a	coisa	julgada.

Aduzem que a força normativa da constituição pressupõe a invalidade 
dos atos que contrariem os seus preceitos, inclusive os atos produzidos pelo 
poder	judiciário.	

De acordo com Dinamarco4, o sistema repudia decisões “agressivas à 
inteligência e aos sentimentos do homem comum, sendo um absurdo eter-
nizar	injustiças	para	evitar	a	eternização	de	incertezas”.

2  NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 3 ed. São Paulo: Método, 2011, p. 
475.

3  DELGADO,	José	Augusto.	“Os	efeitos	da	coisa	julgada	e	os	princípios	constitucio-
nais” in Coisa julgada inconstitucional,	ed.	América	Jurídica,	coord.	Carlos	Valder	
do	Nascimento,	p.	30-71.

4  DINAMARCO, Cândido Rangel. Relativizar a coisa julgada material - I. Em Meio Jurídico, 2001, 44/34-39.
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3 Casos emblemáticos que sustentam a teoria da relativização

A tese dos relativistas toma fôlego, principalmente, , nas ações de 
paternidade que foram julgadas sem a realização de exame de DNA, talvez 
a	situação	mais	emblemática.

Em	um	caso	concreto,	datado	de	2001,	a	4ª	Turma	do	STJ,	REsp 
226436	/	PR,	min.	Sálvio	de	Figueiredo	Teixeira	(DJ	04/02/2002),	em	dis-
cussão sobre exame de DNA, admitiu a relativização da coisa julgada, ao 
argumento	de	que	a	justiça	tem	de	estar	acima	da	segurança.	Ex vi:

PROCESSO	CIVIL.	INVESTIGAÇÃO	DE	PATERNIDADE.	REPETIÇÃO	DE	
AÇÃO	ANTERIORMENTE	AJUIZADA,	QUE	TEVE	SEU	PEDIDO	JULGADO	
IMPROCEDENTE	POR	FALTA	DE	PROVAS.	COISA	JULGADA.	MITIGA-
ÇÃO.	DOUTRINA.	PRECEDENTES.	DIREITO	DE	FAMÍLIA.	EVOLUÇÃO.	
RECURSO	ACOLHIDO.
I – Não excluída expressamente a paternidade do investigado na pri-
mitiva ação de investigação de paternidade, diante da precariedade 
da prova e da ausência de indícios suficientes a caracterizar tanto a 
paternidade como a sua negativa, e considerando que, quando do ajui-
zamento da primeira ação, o exame pelo DNA ainda não era disponível 
e nem havia notoriedade a seu respeito, admite-se o ajuizamento de 
ação investigatória, ainda que tenha sido aforada uma anterior com 
sentença	julgando	improcedente	o	pedido.
II – omissis	(...)
III – A coisa julgada, em se tratando de ações de estado, como no caso 
de investigação de paternidade, deve ser interpretada modus in rebus.	
Nas palavras de respeitável e avançada doutrina, quando estudiosos 
hoje se aprofundam no reestudo do instituto, na busca sobretudo da 
realização do processo justo, “a coisa julgada existe como criação ne-
cessária à segurança prática das relações jurídicas e as dificuldades 
que	se	opõem	à	sua	ruptura	se	explicam	pela	mesmíssima	razão.	Não	se	
pode olvidar, todavia, que numa sociedade de homens livres, a Justiça 
tem	de	estar	acima	da	segurança,	porque	sem	Justiça	não	há	liberdade”.

IV – omissis	(...).

Outros casos famosos que embasam a teoria são as ações de desa-
propriação, notadamente porque envolvem o direito de propriedade tanto 
do particular quanto do poder público e a moralidade administrativa, todos 
direitos	com	guarida	constitucional.
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Em questão de exame de DNA, processualistas de renome sugerem a 
aplicação da técnica “coisa julgada secundum eventum probationis”, tal como 
se dá nas ações envolvendo direitos coletivos e difusos5. 

Noutra perspectiva, a propósito do exame do DNA, Marinoni6 sugere 
uma ampliação do significado de “documento novo” no sentido de autorizar a 
propositura da ação rescisória, contando-se o prazo decadencial a partir do mo-
mento de obtenção do aludido exame.

O Ministro Luiz Fux, em voto-vista no RE 363889/DF (Informativo 631/
STF), acompanha em termos o pensamento de Marinoni, bem como aborda a 
problemática da relativização da coisa julgada declinando as três subdivisões da 
discussão: 

É	que	encontram-se,	em	tese,	inseridos	no	grande	rol	de	questões	re-encontram-se, em tese, inseridos no grande rol de questões re-
lacionadas à relativização da coisa julgada material temas com perfis 
sutilmente	diversos.	Deveras,	nesse	rol	se	encaixam,	por	exemplo,	as	
seguintes hipóteses (I) o ataque a decisões transitadas em julgado 
não por conta apenas de uma interpretação jurídica, mas em razão da 
superveniência, dado o avanço da tecnologia de meios de prova inexis-
tentes à época da decisão, que, dependendo do resultado que se possa 
deles extrair para instrução da causa, conduziriam a conclusão diversa 
na	decisão	anterior	(...)(II)	puro	e	simples	questionamento	de	decisões	
transitadas em julgado que já se chocassem, por uma pura interpre-
tação	de	direito	a	ser	realizada	pelo	julgador	no	caso	concreto(...)(III) 
impugnações de decisões transitadas em julgado na fase de execução 
de condenações de pagar quantia certa, quando a lei em que havia se 
fundado a decisão exequenda tiver a respectiva constitucionalidade 
rejeitada	em	decisão	do	Supremo	Tribunal	Federal	(...).
Em outras palavras, a harmonização entre os princípios constitucionais 
da segurança jurídica, de um lado, e do direito fundamental à filia-
ção e da garantia da assistência jurídica aos desamparados, de outro, 
consiste na aplicação analógica do marco inicial flexibilizado para o 
ajuizamento da ação rescisória, que não pode permanecer rigidamente 
contado	da	data	do	trânsito	em	julgado.	Ao	contrário,	o	marco	para	a	
contagem dos dois anos deve poder ser alterado quando demonstrado 

5  Como é cediço, na seara da coisa julgada secundum eventus probationis é mister verificar os fundamen-
tos da sentença. Assim, o juiz deve esclarecer que a decisão se deu por ausência de provas. Problema 
surgirá se o julgador não fizer este esclarecimento.

6  MARINONI, Luiz Guilherme, e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5 ed. São 
Paulo: RT, 2006.
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pelo autor, argumentativamente, que não pudera ajuizar, anteriormen-
te, a demanda, pela impossibilidade prática de obtenção do exame de 
DNA.	Desta	forma,	é	apenas	da	data	da	possibilidade	prática	de	obten-
ção do DNA que deve ser contado o referido prazo, pois apenas nesse 
momento que se mostra possível o exercício, in concreto, do direito à 
tutela jurisdicional efetiva, de modo que, apenas nessas condições, a 
omissão	em	fazê-lo	poderá	ser	imputada	à	própria	parte.

Em síntese, o ministro concorda com a relativização no caso de exame 
de DNA, a partir da ponderação, haja vista estarem em jogo os princípios da 
dignidade	da	pessoa	humana,	do	direito	à	filiação	e	da	segurança	jurídica.

4 Segurança jurídica: fragilidade da teoria da relativização
Os argumentos favoráveis são deveras sedutores, sobretudo quando 

invocam o predomínio da justiça ou buscam obstaculizar a eternização de 
injustiças.

Entretanto, a grande dificuldade é estabelecer o que se entende por 
justiça	ou	grave	injustiça.	O	instituto	perfaz	conceito	aberto.	Cada	indivíduo	
tem	uma	conotação	do	que	seja	justo.	A	tão	falada	justiça	da	decisão	será	
objeto de análise na visão de quem? Do julgador? Da parte vencida? Da par-
te vencedora? Da sociedade? De uma espécie de amicus curiae? Quaisquer 
desses que forem ouvidos terão uma perspectiva, uma vez que o significado 
é	valorativo.		Por	conseguinte,	soa	demasiadamente	temerária	a	fragilização	
de	uma	decisão	transitada	em	julgado	em	razão	de	suposta	injustiça.

E mais, essa relativização atípica pode gerar desdobramentos curio-
sos em sede de organização do Poder Judiciário e distribuição de competên-
cia.	Os	críticos	da	tese	citam	a	possibilidade	de	uma	decisão	do	STF	transitada	
em	julgada,	ser	relativizada	(ou	afastada)	por	uma	decisão	de	juiz	de	1º	grau.	

Além disso, a aludida relativização poderia gerar uma eterna rela-
tivização.	Qual	seria	o	limite?	A	seguir	esse	entendimento,	uma	decisão	re-
lativizada poderia sofrer outra relativização e assim sucessivamente, em 
completa	desarmonia	com	a	segurança	jurídica.	É	o	que	Araken	de	Assis	
denomina de “vírus do relativismo”7.

Alguns autores rebatem as críticas dos seguidores da teoria da rela-
tivização aduzindo que em homenagem à segurança jurídica, deve-se pre-

7  ASSIS, Araken de. Eficácia da coisa julgada inconstitucional. In: Fredie Didier Jr (Org.). Relativização da 
coisa julgada: enfoque crítico. 2 ed. Salvador: Jus Podivm, 2006, p.36
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valecer	o	mal	menor.	Em	outras	palavras,	é	pior	manter	uma	decisão	injusta	
a	quebrar	a	segurança	jurídica.

Na mesma direção, pensa José Carlos Barbosa Moreira: 
A segurança das relações sociais exige que a autoridade da coisa julga-
da, uma vez estabelecida, não fique demoradamente sujeita à possibi-
lidade	de	remoção.	Ainda	quanto	às	sentenças	eivadas	de	vícios	muito	
graves, a subsistência indefinida da impugnabilidade, incompatível com 
a necessidade da certeza jurídica, não constituiria solução aceitável no 
plano da política legislativa, por mais que em seu favor se pretendesse 
argumentar com o mal que decerto representa a eventualidade de um 
prevalecimento	definitivo	do	erro.	O	legislador	dos	tempos	modernos,	
aqui	e	alhures,	tem	visto	nesse	o	mal	menor.	Daí	a	fixação	de	prazo	
para	a	impugnação;	decorrido	certo	lapso	de	tempo,	a	sentença	torna-
-se	imune	a	qualquer	ataque.	É	o	que	acontece	na	generalidade	dos	
ordenamentos contemporâneos8.

Como é cediço, a intangibilidade da coisa julgada goza de natureza 
constitucional.	Transmudar	a	garantia	da	coisa	julgada	ao	plano	infracons-
titucional	é	diminuir	a	problemática	da	relação	entre	segurança	e	justiça.

A segurança jurídica tem por função a igualdade, isto é, para todos 
os contribuintes haverá um mesmo tratamento, até para aqueles que não 
ingressaram	com	pedido	no	Poder	Judiciário.

É	de	bom	alvitre	desmembrar	coisa	julgada	do	conceito	de	justiça.	
São	situações	díspares.	Como	pontua	Luiz  Fux, «a coisa julgada não tem 
compromisso	nem	com	a	justiça	nem	com	a	verdade.	Seu	compromisso	é	
com a pacificação, estabilidade e segurança sociais, em um dado momento 
em	que	é	preciso	ter	a	palavra	definitiva”.

Na	seara	tributária,	a	previsão	do	art.	146	do	CTN	aduz	que	a	mudança	
dos	critérios	administrativos	tem	efeitos	futuros.	Ex vi:

Art.	146.	A	modificação	introduzida,	de	ofício	ou	em	consequência	de	
decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados 
pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente 
pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a 
fato	gerador	ocorrido	posteriormente	à	sua	introdução.

8  MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999, 
vol. 5, p. 214.
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Por outro lado, o raciocínio de que o STF já permitia a relativização 
da	coisa	julgada,	conforme	súmula	239	(“Decisão	que	declara	indevida	a	
cobrança do imposto em determinado exercício não faz coisa julgada em 
relação	aos	posteriores”),	não	merece	prosperar.	Na	verdade,	essa	súmula	
alcança os fatos geradores e não a previsão abstrata da norma, daí sua apli-
cação	apenas	ao	exercício	respectivo.

Nesse	sentido,	colhe-se	do	voto	do	Ministro	Castro	Nunes	(Ag.	Pet.	
11.227	–	05/06/1944):

 “O que é possível dizer, sem sair, aliás dos princípios que governam a 
coisa	julgada,	é	que	está	se	terá	de	limitar	aos	termos	da	controvérsia.	
Se o objeto da questão é um dado lançamento que se houve por nulo 
em certo exercício, claro que a renovação do lançamento não estará 
obstada	pelo	julgado	(...).
Mas se os tribunais estatuíram sobre o imposto em si mesmo, se o 
declararam indevido, se isentaram o contribuinte por interpretação, 
da lei ou de cláusula contratual, se houveram o tributo por ilegítimo, 
porque não assente em lei a sua criação ou por inconstitucional a lei 
que o criou – em qualquer desses casos poderá ser rescindido por 
meio	próprio,	mas	enquanto	subsistir	será	um	obstáculo	à	cobrança.	

5 Desdobramentos no direito tributário: possíveis interpretações 
do parágrafo único9 do art. 741 do CPC

Na seara do direito tributário, o tema ficou mais palpitante com al-
teração	feita	no	CPC	pela	Lei	11.232/2005.

Diz	a	atual	redação	do	parágrafo	único	do	art.	741	do	CPC:
Art.	741.	Na	execução	contra	a	Fazenda	Pública,	os	embargos	só	pode-
rão	versar	sobre:	(Redação	dada	pela	Lei	11.232,	de	2005)
I	–	falta	ou	nulidade	da	citação,	se	o	processo	correu	à	revelia;	(Redação	
dada	pela	Lei	11.232/2005)
II	–	inexigibilidade	do	título;
III a VII – omissis	(...)
Parágrafo	único.	Para	efeito	do	disposto	no	inciso	II	do	caput	deste	
artigo, considera-se também inexigível o título judicial fundado em lei 

9  O Conselho Federal da OAB ingressou com ADI contra as alterações deste parágrafo único (ADIn 
2418-3,	rel.	min.	Sydney	Sanches).
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ou ato normativo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal 
Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou ato nor-
mativo tidas pelo Supremo Tribunal Federal como incompatíveis com 
a	Constituição	Federal.	(Incluído	pela	Lei	11.232,	de	2005)

Esta previsão enseja diversas análises 10.

5.1 Questão intertemporal

Em homenagem ao princípio tempus regit actum, os dispositivos nos 
arts.	741,	parágrafo	único	e	475-L,	§1º11, do CPC, aplicam-se às situações 
constituídas	após	sua	entrada	em	vigor.	

Pontuando	esse	entendimento,	decidiu	o	STJ	no	REsp	1.049.702-RS,	
rel.	min.	Eliana	Calmon,	julgado	em	17/03/2009	(Informativo	STJ	387):

EXECUÇÃO.	TRANSITO	EM	JULGADO.	MP.	2.180-35/2001.
A	Turma	entendeu	que	o	parágrafo	único	do	art.	741	do	CPC,	introduzi-
do	pela	MP		2.180-35/2001,	apesar	de	ter	caráter	de	norma	processual,	
não pode ser aplicado retroativamente, submetendo-se ao princípio 
do	art.	5º,	XXXVI,	da	CF/1988	(a	lei	não	prejudicará	o	direito	adqui-
rido,	o	ato	jurídico	perfeito	e	a	coisa	julgada).	Assim,	só	se	admite	a	
sua aplicação à sentença com trânsito em julgado ocorrido posterior-
mente	à	sua	vigência.	Contudo,	no	caso,	embora	a	norma	processual	
seja anterior ao trânsito em julgado, somente após este é que o STF 
declarou	constitucional	o	art.	20,	I,	da	Lei	8.880/1994	(RE	313.382-
SC).	O	objetivo	da	norma	contida	no	art.	741,	parágrafo	único,	do	CPC	
é evitar que títulos judiciais incompatíveis com a constituição sejam 
executados.	Ainda	entendeu	que	não	se	pode	prestigiar	a	interpreta-
ção que adota a relativização da coisa julgada, levando-se em conta a 
data da interposição dos embargos de devedor, sem observar a data 
da	decisão	do	STF,	se	posterior	ao	trânsito	em	julgado.	Na	hipótese,	a	
suprema corte afastou a incerteza quanto à inconstitucionalidade, ao 
proclamar	constitucional	o	art.	20,	I,	da	Lei	8.880/1994,	ou	seja,	desde	
o seu nascedouro e até antes do pronunciamento da corte maior era 
de absoluta	normalidade	para	com	o	ordenamento	jurídico.

10 O STF reconheceu a repercussão geral deste parágrafo único (RE 611.503/SP, min 
Ayres Brito).

11 Este §1º apresenta sentido similar ao do parágrafo único do art. 741.
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O	juízo	de	ilicitude	deve	ser	feito	à	época	em	que	a	decisão	foi	tomada.	
Exemplificando, quando a decisão tida por inconstitucional foi tomada, a 
interpretação	do	STF	já	deveria	ser	diferente.	É	o	que	Fred	Didier	denomina	
de “defeito genético12”.	

Do contrário, estabelecer-se-ia uma insegurança total, além de frus-
trar	a	confiança	do	cidadão/contribuinte.	A	garantia	da	segurança	jurídica	é	
inerente	à	necessidade	de	estabilidade	do	regime	democrático.	Nas	palavras	
de Luiz Fux, o princípio da proteção da confiança seria o próprio postulado 
da segurança jurídica em sua dimensão subjetiva (voto-vista de Luiz Fux, RE 
633703/MG	–	“Lei	da	ficha	limpa”.	Informativo	STF	620)13.

É	 fácil	 imaginar,	por	exemplo,	a	situação	em	que	os	 tribunais	
inferiores, ou o próprio STF em decisões isoladas, vêm decidindo em um 
certo	sentido.	Decorridos	alguns	anos,	o	STF	muda	o	entendimento.

Todas as decisões tomadas anteriormente a este novo entendimento, 
ainda que a ele contrárias, não são inconstitucionais, pois à época não havia 
tal parâmetro14.

5.2 Instrumentos processuais adequados

No tocante aos instrumentos utilizados pela parte, Araken de Assis 
entende	que	pode	ser	por	exceção	de	executividade.	Para	outros,	devem	ser	
aviados	os	embargos	à	execução.	Esta	última	perspectiva	encontra	barreira	
nas	execuções	fiscais,	face	à	exigência	de	garantia	do	juízo	(art.	16,	§1º,	da	
Lei	6.830/1980).

12	 DIDIER	 JR,	 Fredie,	 CUNHA,	 Leonardo	 José	 Carneiro	 da.	 Curso de Direito Proces-
sual Civil	 –	 Meios	 de	 impugnação	 às	 decisões	 judiciais	 e	 processos	 nos	 tribunais.	 
3.	ed.	Salvador:	Podivm,	2007.	

13	 	 Isto	não	é	pacífico.	Humberto	Theodoro	e	Juliana	Cordeiro	dizem	que	no	bojo	dos	embargos	à	
execução, o juiz poderia mesmo sem prévio pronunciamento do STF recusar a execução da senten-
ça	que	contrariasse	preceito	constitucional,	ainda	que	o	trânsito	em	julgado	se	tenha	verificado.

14		Diferentemente	do	argumento	defendido	neste	trabalho,	no	caso	da	Cofins,	o	STF	percorreu	aná-
lise	 contrária.	Por um longo período, o STJ adotava uma interpretação da LC 70/1991 no tocante à 
incidência da Cofins sobre o faturamento de contribuintes de profissões regulamentadas, chegando a 
editar a súmula 276.  Tempos depois, o STF declarou que o tributo era devido, e não promoveu qualquer 
modulação dos efeitos da decisão.
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5.3 Espécies de decisões do STF e modos de controle de constitucio-
nalidade compatíveis com a sistemática do parágrafo único do 
art. 741 do CPC

As	decisões	do	STF	compatíveis	com	o	parágrafo	único	do	art.	741	
do	CPC	são	aquelas	que	transcendam	os	interesses	das	partes;	que	tenham	
reconhecimento	de	repercussão	geral;	que	tenham	súmula;	decisões	em	
ADI/ADPF/ADECON	ou	as	oriundas	do	controle	difuso	após	a	resolução	do	
Senado	Federal.

Quanto ao modo de controle, pode ser o controle com redução ou 
sem	redução	de	texto	ou	ainda	interpretação	conforme.

Como é cediço, as decisões com eficácia ex nunc não podem ser 
aplicadas a esse dispositivo	processual.

6 Considerações finais

O	direito	é	dinâmico	e	a	lei	deve	acompanhar	a	evolução	da	sociedade.	
Mas a atualização não pode retirar direitos já adquiridos ou desbancar as 
situações	jurídicas	devidamente	reconhecidas	em	decisões	judiciais.	

A variação dos entendimentos jurisprudenciais traz enormes instabi-
lidades	aos	cidadãos.	A	estabilidade	das	relações	jurídicas	deve	ser	encarada	
como	mecanismo	essencial	em	um	Estado	democrático	de	direito.	E	a	coisa	
julgada	se	figura	como	um	desses	instrumentos.

A garantia da coisa julgada se amolda também, ainda que de ma-
neira	reflexa,	no	princípio-matriz	da	Constituição	da	República	de	1988,	
fundamento	da	República,	a	dignidade	da	pessoa	humana.	Como	se	sabe,	
a dignidade da pessoa humana pressupõe uma certeza de que o projeto de 
vida	adotado	por	um	indivíduo	não	será	alterado	a	qualquer	momento.	Não	
se	pode	colocar	em	xeque	a	certeza	de	continuidade	de	seus	planos	de	vida.

As	previsões	do	parágrafo	único	do	art.	741	CPC,	se	aplicadas	sem	
nenhum	contorno,	poderão	gerar	instabilidades	no	meio	social.	

Assim sendo, é plausível que esses permissivos de revisitação de 
coisa julgada tenham como parâmetros o respeito às expectativas geradas 
na sociedade, sobretudo quando	advindas	de	decisões	judiciais.
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Informações da publicação

Formato
Mancha

Tipologia
Papel

158 x 215 mm
123 x 176 mm
Cambria e Zapf Humanist BT
Ap 90 g/m2 (miolo)
Ap 240 g/m2 laminação BOPP (capa)
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