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APRESENTAÇÃO
A redução das desigualdades sociais no estado brasileiro perpassa por um processo de
transformação do Estado e da sociedade, ao qual, ainda estamos distantes de efetivamente
concretizarmos um desenvolvimento sustentável. Principalmente em decorrência de um modelo
econômico cada vez mais voraz, globalizando a economia e os bens de produção.
Vislumbrasse uma necessidade de mudança de paradigma em uma sociedade altamente
complexa onde os mercados impõem suas condições, assim, observa-se que o Estado Democrático
não pode ficar refém, pois dentro da ordem econômica e financeira da Constituição Federal de
1988 em seu artigo 170 reconhece o Princípio da Livre Iniciativa, mas ao mesmo tempo temos o
reconhecimento da valorização do trabalho humano, assegurando uma existência digna, sua
função social, proteção ao meio ambiente, ao consumidor, redução das desigualdades sociais e
regionais, etc.
A redução das desigualdades sociais e regionais, só será possível diante de uma verdadeira
revolução na repartição do bolo tributário arrecadado a cada ano pelo Estado brasileiro que bate
recordes de arrecadação, porém verificasse a forte desigualdade enfrentada por nossos Estados
da Federação brasileira.
As políticas públicas de tributação extrafiscal possibilitariam o desenvolvimento e a
inclusão social dos contribuintes, a partir do modelo da Lei do Simples Nacional, que possibilitam
diminuição da carga fiscal e desse modo impulsionariam a geração de empregos e o
desenvolvimento. As discussões premeiam a problemática de uma contradição com o princípio
federativo e o princípio da proporcionalidade. Devemos observar assim os ensinamentos de Rui
Barbosa sobre A regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais,
na medida em que se desigualam.1 Só é possível reduzir as desigualdades sociais e regionais
através do estabelecimento de uma política pública efetiva de inclusão social que não fere o
princípio da proporcionalidade em uma sociedade desigual como a nossa.
Quando a propriedade privada e a livre iniciativa não respeitam o mercado, há uma
necessidade de intervenção estatal, pois, a transformação da realidade social altamente desigual
entre os países sub-desenvolvidos, em desenvolvimento e desenvolvidos, só será possível através
1

BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Rio de Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 199, p.41.
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da regulação e intervenção estatal. Só assim, será possível estabelecer uma política pública de
inclusão social, que realmente venha para reduzir a grande desigualdade existente em uma
sociedade dita globalizada, para quem? O mercado. Então está mudança deve ocorrer de tal
maneira que possibilite fazer com que as pessoas não mais sobrevivam, mas sim vivam com
qualidade de vida e inclusão social.
Assim, verifica-se que a presente obra elaborada pelo jovem Mestre Maurício Nedeff
Langaro, professor da Universidade de Passo Fundo da Faculdade de Direito, e o Doutor Hugo
Thamir Rodrigues, professor do Programa de Pós Graduação stricto sensu Mestrado e Doutorado
em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul, que trabalham com dinamismo e conhecimento
científico sobre a temática tributária, e sua capacidade transformadora na redução de
desigualdades através de implementação de políticas públicas, é bastante esclarecedor na
discussão

sobre:

A

LEI

DO

SIMPLES

NACIONAL

COMO

POLÍTICA

INDUTORA

DO

DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO SOCIAL NO ESTADO FEDERAL BRASILEIRO: UMA LEITURA A
PARTIR DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
Está obra brinda os leitores sobre uma discussão atual e esclarecedora de como é possível
possibilitar o desenvolvimento do Estado através da boa implementação de políticas públicas
tributárias que possibilitam a efetivação do respeito da dignidade social.
Passo Fundo, primavera de 2015.
Liton Lanes Pilau Sobrinho
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INTRODUÇÃO
Conscientes da necessidade de mudanças estruturais que efetivem os objetivos
constitucionais, que lançam suas raízes no inciso II de seu art. 3º (erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais), percebeu-se que a Lei do Simples
Nacional, desde sua origem em 2006, desnudava-se como um instrumento de escol, pois prometia
ações imediatas (não imediatistas) mas de vida continuada no tempo e no espaço, ações as quais
poderiam, de forma palpável, auxiliar a resgatar e manter parcelas de dignidades de pessoas que
sonham em garantir o sustento com a remuneração do trabalho próprio.
Percebeu-se da possibilidade de mais pessoas saírem da informalidade, possibilitando-se
pela legalidade um empoderamento do “eu” do empresário, quer seja pela fuga da
“marginalidade”, quer seja pelas possibilidades daí advindas, como abertura de linhas de crédito,
possibilidades maiores de crescimento, legalização de vínculos contratuais e de vínculos
empregatícios etc.
Mas, após análise mais acurada da lei surgiu um elemento complicador, pois a mesma, por
fixar alíquotas de impostos que fogem da competência da União, aparentemente, frente ao
disposto pelo inciso III do art. 151 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF) e
principalmente em confronto com o princípio federativo (cláusula pétrea), aparentava trejeitos de
inconstitucionalidade.
Movidos, então, pela preocupação com tal possibilidade, resolveu-se encetar e levar a
termo o presente estudo, o qual está estruturado sobre a questão de políticas públicas tributárias
extrafiscais favorecedoras de indução ao desenvolvimento e inclusão social, logo, na possibilidade
de o Estado se valer do direito tributário com outro mote, diferente da política arrecadatória, mas
de renúncia de receitas para a promoção de políticas públicas.
Ora, a Lei do Simples Nacional dispõe sobre um tratamento unificado, diferenciado e
favorecido para determinada categoria de empresas e empresários, no caso micro (ME) e
pequenas empresas (EPP) e microempresários individuais (MEI), e, com base na receita bruta
anual e determinadas atividades desenvolvidas por eles, estabelece uma alíquota fixa que abarca
9

uma série de tributos, inclusive de competência dos Estados-membros, Distrito Federal e
Municípios, como o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e o
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) chegando mesmo a instituir alíquotas
inferiores às praticadas pelos citados entes federados, o que se caracteriza como renúncia fiscal,
ou melhor, isenções heterônomas, pois a União invade competências tributárias de outros entes
da federação.
Tem-se, então, aparentemente, uma Lei de conteúdo inconstitucional, já que afronta,
como já dito, o princípio federativo. Por outro lado, não se pode desconsiderar que as intenções
são as melhores possíveis, podendo gerar desenvolvimento e, por consequência, a inclusão social
pela geração de empregos e pela legalização de atividades marginais, até então clandestinas.
Assim, o objetivo central é o de identificar políticas públicas de tributação extrafiscal
favorecedoras como instrumento de desenvolvimento e inclusão social de determinadas
categorias de contribuintes, a exemplo do Simples Nacional, sem deixar de lado o respeito a
princípios constitucionais, como o federativo. E, como objetivos específicos identificar os tipos de
federalismo, as características deste, bem como a evolução do federalismo brasileiro em todas as
constituições, até a de 1988, determinando o modelo vigente no Brasil; verificar a diferença entre
fiscalidade e extrafiscalidade tributária, identificando as formas de tributação extrafiscal; examinar
políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social; estudar a Lei do Simples Nacional (com as
alterações ocorridas em 2014) frente ao princípio federativo, a partir do princípio da
proporcionalidade.
E, de forma mais didática, buscando-se facilitar a compreensão do leitor, optou-se pela
divisão do conteúdo em três capítulos. No primeiro é apresentado um estudo a respeito do
federalismo brasileiro, iniciando-se pela origem do federalismo em âmbito mundial, cuidando-se,
ainda, dos tipos de federalismo possíveis, suas evoluções, além das características principais de
uma federação. Após, examina-se a evolução do federalismo no Brasil, a partir da Constituição de
1824 até a de 1988, aliando-se aspectos doutrinários e históricos, o que será importante para se
entender o modelo federativo vigente atualmente no Brasil e suas características.
No capítulo segundo, trata-se das políticas públicas tributárias do Estado federal brasileiro,
cuidando-se das formas de tributação existentes, a fiscal e a extrafiscal, e, desta, a repressora e a
10

favorecedora, o que é indispensável para a compreensão das políticas públicas tributárias de
indução ao desenvolvimento e inclusão social. E, em razão da forte ligação entre tributação e
economia, também se examina a previsão de uma ordem econômica na CF, mas mais em um
sentido jurídico do que econômico, logo os seus princípios e diretrizes básicas aliados aos
objetivos da República Federativa do Brasil, também constantes da Carta Política. E, finaliza-se o
capítulo, com a questão de políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social, falando-se de
política, economia, democracia econômica e globalização, além do conceito teórico e a evolução
das políticas públicas no Estado brasileiro.
Então, no terceiro capítulo, estuda-se o Simples Nacional, como uma política pública
tributária extrafiscal de indução ao desenvolvimento e inclusão social no Estado federal brasileiro,
partindo-se de uma análise da Lei Complementar (LC) que o instituiu, a de número (n.) 123 de
2006 e suas alterações, bem como da LC n. 147 de 2014, para depois demonstrar alguns
resultados obtidos. Isso porque o Simples Nacional determina tratamento único, diferenciado e
favorecido às ME, EPP e MEI, a partir de faixas de renda bruta anual, indicando, ainda, o
percentual de recolhimento do Simples, por atividade e faturamento, bem como a divisão deste
percentual entre os tributos por ele abrangidos, destacando-se os de competência constitucional
de outros entes federados, como o ICMS de competência dos Estados-membros e Distrito Federal
e o ISS de competência dos Municípios e Distrito Federal. E, como objeto de solução da
problemática apontada neste estudo, analisa-se o princípio da proporcionalidade, o qual acaba se
subdividindo em três outros subprincípios, notadamente, o da necessidade, da adequação e da
proporcionalidade em sentido estrito.
Essencialmente, para tal desiderato, parte-se do pressuposto de que o princípio da
proporcionalidade está implícito no ordenamento jurídico, constituindo uma das espécies de
normas, na qual se incluiriam as regras. Este princípio é um instrumento de ponderação entre os
vários outros princípios vigentes num ordenamento jurídico, o qual, por sua vez, assim como as
Constituições, não pode ser visto como algo fechado, mas aberto, que aceita as evoluções do
tempo. Portanto, em caso de colisão entre normas principiológicas o intérprete deverá analisar
qual prevalecerá em determinado caso concreto, sem que a outra deixe de ter validade. Disso
decorre, também, a necessidade de se fazer uma leitura sistemática da CF, ou melhor, não se ficar
apegado a um único ponto, pois a Constituição deve guardar uma unidade de sentido, sem que
cada dispositivo seja analisado isoladamente.
11

Tem-se, então, aparentemente, uma Lei de conteúdo inconstitucional, já que afronta o
princípio federativo, especialmente no que condiz com a competência tributária dos entes
federados, pois a União tratou de tributos dos Estados, Distrito Federal e Municípios. Dessa forma,
o presente estudo coloca frente a frente o princípio federativo e o conjunto de normas
constitucionais que falam em erradicação da pobreza e da marginalização e a geração do pleno
emprego, exemplificativamente, utilizando-se do princípio da proporcionalidade.
Portanto, ressalta um grande debate teórico em questão de políticas públicas de
desenvolvimento e inclusão social aliado à interpretação constitucional, a fim de se formular uma
solução compatível com o pluralismo do mundo contemporâneo em face da CF, o que possibilita,
ao final, descrever algumas teorias do que seria uma sociedade justa, na perspectiva da
implementação estatal – sentido material – da participação da sociedade na ação política das
políticas públicas promotoras do desenvolvimento e inclusão social, a partir da efetividade do
direito constitucional em matéria de garantias de direitos fundamentais e sociais, promoção da
igualdade material e equilíbrio do jogo econômico e disseminação de fraternidade, a partir da
cooperação entre os sujeitos e os próprios entes estatais componentes da federação.
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CAPÍTULO 01

O MODELO FEDERATIVO BRASILEIRO E SEUS REFLEXOS NA ÁREA TRIBUTÁRIA

A fim de compreender a estrutura do federalismo brasileiro e os reflexos na área tributária,
será primordial conhecer a origem do federalismo, os tipos de federalismo possíveis, suas
evoluções, além das características principais de uma federação, para depois estudar a evolução
histórica do federalismo no Brasil, a partir de cada Carta constitucional até a de 1988, e, por fim os
reflexos do federalismo no Brasil na questão das competências tributárias.
O plano apresentado a seguir, depois de muita ponderação, foi considerado o de melhor
adequação aos objetivos deste estudo, o qual se preocupará com um sistema de simplificação
tributária instituído pela União – o Simples Nacional –, logo, de caráter geral para toda a federação
brasileira, o que demonstra a importância da compreensão do tipo de federalismo adotado pelo
Brasil, as características de uma federação ou a sua própria essência, como a soberania,
autonomia e competências, e a evolução sofrida pelo Estado ao longo dos anos, especialmente a
partir das Cartas Constitucionais.
1.1 O surgimento e tipos de federalismo
O federalismo é uma forma de organização do Estado e não de governo, vigente em vários
países. Contudo, nem por isso ele pode ser visto de uma única maneira, já que pode se apresentar
difuso, levando em consideração as características do Estado1 e da sociedade em que está
inserido, pois cada qual possui suas próprias particularidades, muitas vezes decorrentes da sua
peculiar história. Mas, antes de adentrar propriamente no estudo das espécies de federalismo,
também é preciso distinguir o Estado dos elementos que o integram. Outra não é a ideia de Lima:

1

“A despeito da uniformidade e constância com que os elementos característicos do regime federal se apresentam nos diversos
sistemas até hoje ensaiados na Europa e na América, não se deixam de notar, de uma para outra das várias organizações
federativas, assinaladas diferenças, na estrutura política e no processo de harmonização das duas forças em contacto – a União
federal e os Estados-membros. Essas divergências, sensíveis sob múltiplos aspectos, se fundam nas peculiaridades das condições
físicas, sociais, culturais, econômicas e políticas de cada Estado, bem como nas particularidades do modo de implantação da
forma federativa em cada um deles.” LIMA, Eusebio de Queiroz. Teoria do estado. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 1957, p. 187188.
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Um dos preceitos fundamentais do estudo de direito público é o da persistência dos caracteres que
distinguem o Estado, da permanência de seus elementos de composição, da uniformidade e
constância dos princípios jurídicos que presidem à sua formação e desenvolvimento, a despeito da
infinita variedade de aspectos por que, através de todas as fases da história e de todas as
contingências de vida, vai passando. Grande ou pequeno, fraco ou poderoso, descentralizado ou
unitário, monarquia ou república, o Estado, como aparelho de preservação da ordem jurídica, tem
sempre a mesma natureza, é sempre acompanhado dos mesmos requisitos: a unidade do poder de
governo, o império da lei, a força ao serviço da autoridade pública. Sem embargo desse princípio de
identidade de sua conformação jurídica, o Estado, como corporação política, se apresenta sob
diversas formas, e, conforme o aspecto por que for considerado, se presta a uma larga série de
classificações. As divisões dos Estados quanto à forma tanto podem obedecer ao critério de variação
de cada um dos seus elementos componentes – território, população e governo – como se podem
subordinar ao princípio da variação do processo de combinação desses três elementos entre si, ou,
mais precisamente, da posição em que esses três elementos mutuamente se colocam em face dos
preceitos de direito por que o Estado se regula.2

Voltando um pouco na história, num primeiro momento, a teoria geral do Estado, antes
mesmo de falar em Estado federal, fazia uma divisão entre Estados simples e compostos. Simples
seriam aqueles que não se dividiriam internamente em outros estados, tendo somente um Poder
Executivo, um Legislativo e um Judiciário, todos centrais, mas isso não impediria descentralizações
administrativas3. Ao passo que Estado composto seria o dividido em outras partes, também ditas
estados, unidas por um vínculo de sociedade4. Como exemplos de Estado composto ter-se-ia: a
União pessoal, a União real, a União incorporada, a Confederação de Estados e o Estado federal5.
O Estado simples se aproximaria do Estado unitário, ao passo que o composto do federado.
Assim, diferenciando-se o Estado Federal do unitário, tem-se que este se caracteriza pela
concentração de poder político em um único poder central, ao passo que o Federal tem vários
centros de poder político, autônomos entre si. Não se pode deixar de mencionar também, que já
se fala em uma terceira espécie de Estado, o Regional, menos centralizado que o unitário, mas não
tão descentralizado quanto o Federal. A maioria dos autores que o tratam dizem que ele é uma
forma unitária mais descentralizada, já que mantém a superioridade política e jurídica do poder

2

LIMA, Eusebio de Queiroz. Teoria do estado. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 1957, p. 161.

3

Para Lima, a descentralização poderia não ser meramente administrativa, dependendo da divisão do Estado unitário ou simples:
“Em resumo, do ponto de vista da descentralização, os Estados unitários podem-se dividir em duas categorias, a saber: a)
Estados de descentralização simplesmente municipal ou comunal; b) Estados de descentralização provincial. Nos Estados da
primeira categoria, os departamentos são simples circunscrições de uma administração única, ao passo que, nos da segunda, as
províncias desfrutam, em maior ou menor extensão, de um campo exclusivo para a sua competência.” LIMA, Eusebio de Queiroz.
Teoria do estado, p. 170.

4

AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. 4. ed. rev. ampl. e atual. 2. imp. Porto Alegre: Globo, 1962, p. 362-363.

5

LIMA, Eusebio de Queiroz. Teoria do estado, p. 167.
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central.6
Propriamente quanto à origem do Estado Federal7, este surgiu, realmente8, no século XVIII,
com os norte-americanos, com a declaração de independência (em 1776) das treze colônias
americanas em relação à Inglaterra, as quais se caracterizaram como Estados independentes,
legislando e cuidando de seus interesses, logo, soberanas. Mas em 1781, as colônias criaram uma
Confederação, a qual não acabou nem diminuiu a soberania de cada um dos treze Estados,
mantendo-se todos independentes, livres e soberanos, podendo, inclusive, revogar os poderes
que haviam sido delegados à Confederação.9
Contudo, como surgiu a ideia de confederação, melhor distingui-la da federação:
A Confederação de Estados, definiu Jellinek, é a união permanente e contratual de Estados
independentes que se unem com o objetivo de defender o território da Confederação e assegurar a
paz interior, além de outras finalidades que podem ser pactuadas. Essa união, para atingir seus
objetivos, necessita uma organização permanente, mas não fere a soberania dos Estados
confederados, que apenas se obrigam a exercer em comum certas funções ou a exercê-las em casos
determinados. Essas funções geralmente se referem ao Direito internacional, como o direito de paz
e de guerra, conclusão de tratados, etc. A Federação ou Estado Federal é um Estado formado pela
união de vários Estados, que perdem a soberania em favor da União Federal, a qual aparece assim
no Direito internacional como um Estado simples. 10

Para Kelsen, uma das principais diferenças entre federação e confederação, mas que ao
mesmo tempo as caracteriza, é a possibilidade de os Estados confederados abandonarem a
comunidade, a união, o pacto, consequentemente, retirando-se, enquanto na federação, os

6

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 25. ed. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 255.

7

“A união de dois ou mais Estados tem causas e objetivos muito diversos. Podem ser transitórias e superficiais, simples alianças ou
relações de dependência e proteção, que não atingem a estrutura interna do Estado, sua fisionomia jurídica; tais são geralmente
as de Direito internacional. Motivadas quase sempre pelo interesse de defesa ou de agressão, duram enquanto subsistem esses
interesses, e se desfazem, sem que antes ou depois a Constituição do Estado tenha sofrido uma influência necessária dessa
união. Outras uniões têm caráter mais jurídico, influem diretamente na estrutura do Estado, se bem que em graus variáveis. E
podem revestir uma forma definitiva, indissolúvel, dando ao conjunto dos Estados que a constituem uma aparência de Estado
simples. Entre aquelas está a união pessoal, como a mais transitória, a que quase não atinge a estrutura dos Estados-membros;
no extremo da escala está a Federação, a mais íntima e perfeita das uniões.” AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. 4. ed.
rev. ampl. e atual. 2. imp. Porto Alegre: Globo, 1962, p. 365.
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sempre temporárias e limitadas a determinados objetivos, não implicando a totalidade dos interesses de todos os integrantes.
Alguns autores entendem que o primeiro exemplo dessa união total e permanente foi a Confederação Helvética, surgida em
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1848, quando se organizou a Suíça como Estado Federal.” DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado, p.
255.
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Estados componentes não têm esta possibilidade jurídica. Por isso, os Estados componentes de
uma federação nunca se sujeitarão ao direito internacional, logo, não são Estados no sentido
verdadeiro do termo, na acepção do direito internacional.11
O pacto confederativo americano – de 1781 – mostrou-se frágil, sem apresentar nenhuma
garantia de continuidade. Assim, em 1787, cria-se o Estado Federal, com uma Constituição
baseada nos direitos naturais do indivíduo, optando-se pela forma de governo republicana, dandose a ideia de que o federalismo exige democracia12. Criou-se, então, a divisão tripartite de poderes
– Executivo, Legislativo e Judiciário13 –, com funções distintas, instituindo o sistema de freios e
contrapesos. O Legislativo caracterizou-se pelo caráter bicameral (senado e câmara) e o sistema
de governo pelo presidencialismo.14
Ressalta que a ideia de federalismo e república, como coisas interligadas, não ficou
esquecida, tanto que na década de 1950, Lima15 já afirmava que todas as federações existentes
eram republicanas. Agra, por exemplo, refere que a federação foi uma solução encontrada pelos
republicanos:
A forma de Estado federativa foi à solução encontrada pelos republicanos para ao mesmo tempo
defender a pátria contra ameaças externas e proteger os direitos da população. A implantação do
federalismo não foi tarefa fácil, apenas em 1781, três anos após a promulgação dos Artigos da
Federação, os treze estados aceitaram ratificá-la. A divisão do poder entre a união e os estadosmembros impediria a concentração de poder nas mãos do governante e preservaria a liberdade de
cada componente federativo, não obstante todos estarem adstritos aos preceitos constitucionais.16

11

KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução Luís Carlos Borges. Revisão técnica Péricles Prade. 2. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1992, p. 314-315.

12

DALLARI, Dalmo de Abreu. O estado federal. São Paulo: Ática, 1986, p. 13-28, passim. (Série Princípios)
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“Pode-se dizer, com toda a justiça, que a federação é criação da Constituição americana. Graças à sabedoria prática das
disposições constitucionais, pôde a grande República evoluir do regime de superestrutura de poderes, de poder central
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articulação do Estado federativo, a situação de singular preeminência reconhecida ao poder judiciário e muito particularmente à
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nação, através de seus grandes órgãos’.” LIMA, Eusebio de Queiroz. Teoria do estado. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 1957, p. 180.
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Vale destacar que o federalismo não precisa, necessariamente, surgir da agregação de
Estados independentes – por um tratado, decorrente da vontade –, como no caso das treze
colônias norte-americanas, podendo ocorrer, também, através de uma revolução – pacífica ou não
– que o instaure num Estado até então unitário, ou seja, por uma desagregação, como no caso do
Brasil. 17 O Estado brasileiro passou da condição de Império unitário, transformando-se em
República Federativa com a promulgação da Constituição de 1891.18
Importa é saber que o “Estado federal é um Estado, formado pela união de vários Estados,
é um Estado de Estados – Staatenstaat – segundo a expressão dos alemães”19. Apresentado o
surgimento do Estado Federal, adentrar-se-á nos tipos de federalismo, para depois se tratar das
características do Estado Federal, e, por fim, da evolução do federalismo no Brasil e seus reflexos
na área tributária.
Sobre a classificação dos tipos de federalismo, ressalta os dizeres de Rodrigues20:
Pode-se dizer, embora não se retire tal informação de nenhum dos autores pesquisados, que
existem três classificações que congregam os diferentes tipos de federalismo. A primeira seria
quanto à origem, e abrangeria os federalismos por agregação e por desagregação; a segunda seria
quanto ao grau de intervenção da União, e aqui teríamos o federalismo dual, o de integração, o
cooperativo; a terceira e última seria, quanto ao grau de igualdade ou desigualdade entre os entes
federados, tendo-se, então, o federalismo simétrico e o assimétrico. Agrega-se a essas três
classificações o federalismo das Regiões, restringindo-se ao modelo teorizado por Bonavides para o
caso brasileiro. Saliente-se, desde já, que não são classificações excludentes entre si. O federalismo
do Brasil, por exemplo, caracteriza-se por ser por desagregação, por ser cooperativo e por ser
assimétrico, como se verá a seguir.

Assim, partindo-se do estudo do federalismo quanto à origem, condizente com o
surgimento do Estado Federal, há o federalismo por agregação, no qual coexistem ordens políticas
distintas, mas harmonizadas, com diversas fontes de poder descentralizadas, com a característica
de unidade de objetivos entre todos.21 O federalismo por agregação surge da união de Estados já
existentes e soberanos, sob uma nova e única Constituição, com a disposição de perpetuidade de
tal pacto. Esta nova ordem vigente, contudo, não exclui a possibilidade de que os Estados tenham
17

FERREIRA, Pinto. Princípios gerais de direito constitucional moderno. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 1983, p. 916. v. 2.
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20
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implícito, delimitador das ações tendentes ao cumprimento da função social dos municípios. 2003. 276 f. Tese (Programa de PósGraduação em Direito – Doutorado) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003, p. 26-27.
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constituições próprias, desde que respeitem a lei maior.22
Ao contrário do que ocorre no federalismo por agregação, há o por desagregação, no qual
um Estado primariamente unitário transforma-se em federado, dando origem a outros entes
federados, normalmente designados Estados-membros, estes também com Constituição própria.
Esta desagregação origina uma alteração constitucional, na Lei Maior, a fim de suportar a ordem
jurídica implantada, sobretudo limitando e orientando as Constituições dos demais entes
federados. No Brasil, especificadamente, a partir da Carta de 1988 os Municípios também foram
elevados ao patamar de entes federados, porém sem que possam ter Constituição no seu sentido
próprio, mas os obrigando a instituir Lei Orgânica.23 Ao se estudar o federalismo na CF de 1988
serão apresentadas muitas peculiaridades desta, ressaltando, por exemplo, a questão dos
Municípios.
Referente à segunda tipologia de federações, ou melhor, quanto ao grau de intervenção da
União, tem-se o federalismo dual, o qual se apresenta a partir da ideia de Estados-membros com
governos independentes, sem vinculação hierárquica, logo subordinação, com o governo federal.24
Para Rodrigues o federalismo dual se caracteriza “fundamentalmente pela completa dicotomia
existente entre os poderes estadual e federal”25. Contudo, esta classificação surgiu a partir do
conceito de soberania de todos os entes federados, tanto do Estado Federal quanto dos Estadosmembros, o que ficará demonstrado ao se estudar as características do federalismo, não pode ser
visto de maneira absoluta, sobretudo, no campo das relações internacionais.
Baracho se refere ao federalismo dual dizendo que ele se baseia “[...] na existência de dois
campos de poder, mutuamente exclusivos, reciprocamente limitados, cujos ocupantes
governamentais defrontam-se como autoridades absolutamente iguais [...]”26. Essencialmente,
quando do surgimento do federalismo norte-americano, os entes federados temiam uma
superioridade extrema da União, a ponto de lhes impor uma servidão, por isso algumas emendas
22

RODRIGUES, Hugo Thamir. Harmonização solidária das políticas tributárias municipais: um princípio constitucional geral,
implícito, delimitador das ações tendentes ao cumprimento da função social dos municípios. 2003. 276 f. Tese (Programa de PósGraduação em Direito – Doutorado) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003, p. 27.
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implícito, delimitador das ações tendentes ao cumprimento da função social dos municípios. 2003. 276 f. Tese (Programa de PósGraduação em Direito – Doutorado) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003, p. 27-28.

24

DALLARI, Dalmo de Abreu. O estado federal. São Paulo: Ática, 1986, p. 41-42. (Série Princípios)

25

RODRIGUES, Hugo Thamir. Harmonização solidária das políticas tributárias municipais: um princípio constitucional geral,
implícito, delimitador das ações tendentes ao cumprimento da função social dos municípios. 2003. 276 f. Tese (Programa de PósGraduação em Direito – Doutorado) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003, p. 30.
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constitucionais, como a de n. 11, ainda em 1798, que limitava a atuação do judiciário federal; por
outro lado, a Suprema Corte também passou a dizer que ela podia julgar em grau de recurso as
decisões estaduais que houvessem contrariado a Carta Maior, sem que isso implicasse em
supressão de autonomia dos entes federados.27
Naquela época havia uma preocupação em consolidar o poder da União, evitando excesso
de poderes aos Estados-membros, ao ponto de a Suprema Corte dos Estados Unidos da América
(EUA), na segunda metade do século XIX, proibir que aqueles regulassem as atividades
econômicas, apesar de a União não se imiscuir nesta área por falta de previsão expressa.28 Para
Rodrigues, este aspecto gerou uma consequência, pois “como resultado as grandes empresas
exerceram livremente suas atividades, sem qualquer controle estatal, o que demonstra que o
federalismo dual colaborou para o surgimento do Estado não-intervencionista”29.
Outra espécie de federalismo, ainda dentro do tipo que considera o grau de intervenção da
União, é o cooperativo, que se caracteriza pelo fortalecimento do Poder Executivo Federal, com
uma diminuição do liberalismo e aumento do intervencionismo, sobretudo no campo econômico,
em relação aos Estados-membros. Mas, ao mesmo tempo, nota-se a cooperação do governo
central para com os entes descentralizados em algumas áreas, como no caso dos desempregados.
Este tipo de federalismo tornou-se evidente na época da 2ª Guerra Mundial e na crise de 1929,
especialmente nos EUA, quando este tentou garantir a segurança econômica interna e a paz
externa, esta ao alto custo das tropas militares. Essencialmente, a passagem do federalismo dual
para o cooperativo não se deu em razão de transformações constitucionais, apenas no modo de
leitura da própria constituição norte-americana, pois a Suprema Corte disse que a emenda
constitucional (EC) n. 10 reservava os poderes não conferidos aos EUA aos Estados-membros ou
ao povo.30
Para Zimmermann31, o federalismo cooperativo dividir-se-ia em autoritário e democrático,
o primeiro estruturado somente no governo central – este aniquilaria a própria essência do
federalismo –, ao passo que o segundo, por um consenso legítimo das demais partes formadoras
27
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do pacto federativo, ao que Bonavides32 acrescentaria três princípios básicos: subsidiariedade,
solidariedade33 e pluralidade. O federalismo autoritário, basicamente, levaria ao desmonte do
próprio federalismo, além da sobreposição do Poder Executivo Federal sobre o Poder Legislativo,
enquanto o democrático, tendo por base o consentimento e a participação do cidadão, respeita os
diversos graus de poder, tendo por primado e peça fundamental a Constituição.34
Contudo, o federalismo cooperativo surgiu nos Estados Unidos sem o planejamento de um
princípio, tão só para resolver problemas pontuais. Ao passo que, no Brasil, a sua manifestação se
deu com a criação de órgãos regionais de desenvolvimento e de regiões metropolitanas, além da
previsão de impostos compartilhados (a partilha de tributos e os incentivos fiscais, para Ramos,
seriam instrumentos para sedimentar a cooperação).35
Há, ainda, nesta classificação, ao lado do federalismo cooperativo, o federalismo de
integração, com muitas semelhanças com aquele, mas impondo a sujeição dos Estados-membros
ao governo central, caracterizando um verdadeiro Estado unitário descentralizado. A esta
classificação Ramos igualaria o federalismo cooperativo autoritário.36 Ranieri, por sua vez, usa o
termo integração para destacar uma modalidade do federalismo cooperativo, assim como seria o
federalismo regional ou de regiões, com maior autonomia dos entes federados, desconcentrando
os poderes da União.37
Existe também o federalismo de equilíbrio, ao que Melo 38 chama de igualdade de
representantes dos entes federados no legislativo nacional, exemplificando, o caso brasileiro de
três (3) senadores por Estado-membro e Distrito Federal. Em contraposição ao federalismo
equilibrado tem-se o federalismo racional, no qual cada Estado componente teria participação
desigual. Este federalismo de equilíbrio teria na cooperação a busca pela igualdade entre os seus
32
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componentes no que respeita à população, riqueza, território e poder, pois as desigualdades
verificadas entre as unidades federadas demonstrariam o insucesso do federalismo na busca pelo
bem comum e seus objetivos.39
No que respeita ao Brasil, pode-se dizer que o federalismo encontrado seria o cooperativo
democrático, mas com uma forte tendência ao autoritarismo, especialmente no que se refere à
concentração de rendas, logo, diga-se poder, o que acaba por descambar para o federalismo de
integração, devido às sujeições impostas pela União aos Estados-membros e Municípios. E, claro,
devido à igualdade de representantes dos entes federados, três para cada Estado-membro e
Distrito Federal, o federalismo de equilíbrio, com a pequena ressalva de que os Municípios, apesar
de elevados à categoria de entes federados – segundo Bonavides – ficaram à mercê de eleger
representantes perante à União.
Adentrando na terceira e última espécie de federalismo, a qual se ocupa do grau de
igualdade ou desigualdade entre os entes federados, há duas espécies, o federalismo assimétrico
e o simétrico. Quanto ao assimétrico, já em contraposição ao federalismo simétrico – do termo
simetria –, cada Estado-membro seria uma unidade autônoma, mas sem harmonia entre si, com
diferentes posições sociopolíticas e econômicas, e, por subsecutivo, várias realidades dentro de
um mesmo território, além da desvantagem em relação à posição do governo central.40 Mas não
se pode deixar de referir o que seria o federalismo simétrico, como o faz Rodrigues:
A simetria, no caso do Estado Federal, pressupõe que exista paridade entre o grau de representação
política de cada unidade federada junto à União, que a qualidade de vida da população, quanto a
direitos como, por exemplo, ao emprego, à moradia, à alimentação, à saúde, à educação e à
segurança, seja semelhante em todas as entidades federadas. Pressupõe, a simetria, que exista
harmonia entre os níveis de desenvolvimento de cada uma dessas entidades e que essas não se
encontrem política e economicamente subjugadas pela União. O equilíbrio político, econômico e
social, entre as unidades da federação, é, portanto, a característica mestra de um federalismo
simétrico. Fala-se, como acima anotado, em equilíbrio, não em igualdade material absoluta.41

Hodiernamente, infelizmente, dado aos fatos, no Brasil tem-se o federalismo assimétrico, o
que desmerece maiores perorações.
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Finalizando as espécies de federalismo, tem-se o federalismo das regiões, o qual estaria
implícito na CF, conforme Bonavides, a partir da leitura da seção IV (“Das Regiões”) do capítulo III,
atrelada ao artigo (art.) 43, e, art. 3º incisos I a III, e art. 170 inciso VII, elevando a regionalidade a
um alto grau hierárquico, como uma peça fundamental do sistema federativo brasileiro. Mas esta
previsão expressa não passa de mera normatividade de caráter administrativo, pois elas não
constituem um ente federado como os Municípios, o que não retira a probabilidade de elas
influenciarem fortemente a economia e a política do país, e, quiçá, num futuro próximo, serem
elevados a um novo ente da federação.42 Sobre o federalismo das regiões propriamente dito, as
palavras de Bonavides:
No federalismo das autonomias regionais, o que se propõe não é a eliminação das autonomias do
Estado-membro e dos municípios, mas precisamente o contrário, a saber, o seu fortalecimento com
a adição da autonomia regional. Esta, sim, fadada a regenerar o sistema federativo e pôr termo à
crise adveniente das forças centrípetas e das correntes mais centralizadoras geradas por um
presidencialismo absoluto, cuja ação não pôde ser bastante embargada e debelada pelo código
constitucional de 1988. O aspecto do centralismo continua, pois, presente, deitando sombras e
ameaças à ordem federativa, enquanto não se resolver a questão regional.43

Assim, estudadas as espécies de federalismo, conclui-se, sem maiores delongas, que o
federalismo do Estado brasileiro é por desagregação (de um Estado unitário para um Estado
federado), cooperativo (pressupõe a coordenação entre os entes federados) e assimétrico (com
muitas desigualdades, e reais). No próximo item, tratar-se-á das características do Estado federal,
notadamente, a soberania, a autonomia e as competências, essenciais para o surgimento e
existência de qualquer federação, sob pena desta ser meramente nominal.
1.2 Características do Estado federal
Este tópico se preocupa em caracterizar e diferenciar as qualidades fundamentais ao
federalismo, a sua verdadeira essência, como os termos soberania, autonomia e competência, de
primordial importância para a compreensão dos demais itens do trabalho, sobretudo a tributação
extrafiscal favorecedora em nível nacional como forma de desenvolvimento e inclusão social
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praticada pela União.
Na federação, ao contrário do que ocorre na confederação, os Estados unem-se em torno
de um pacto – Constituição –, abrindo mão da sua soberania, a qual passa a pertencer a União.
Logo, aos Estados-membros44 resta a autonomia, a liberdade limitada pela Constituição através da
atribuição – divisão – de competências – legislativa –. Deriva, também, a desconcentração do
poder político45, o que não é meramente descentralização administrativa, já que cada unidade
federada pode organizar e escolher seu governo político, estabelecer diretrizes a partir de suas
características, com poder legislativo e judiciário próprios46, arrecadar e gerenciar seus recursos.
Para Bastos47, seriam cinco as principais características da federação: (i) existência de
descentralização político-administrativa na Constituição; (ii) Constituição rígida, não possibilitando
a repartição de competências por legislação infraconstitucional; (iii) existência de um órgão
representante dos Estados-membros, como o Senado brasileiro; (iv) autonomia financeira das
unidades federadas prevista na própria Constituição; (v) um órgão responsável pelo controle de
constitucionalidade, para impedir a ingerência de competências.
Dallari48 vai mais longe, estabelecendo oito características do Estado Federal, que merecem
ser citadas ao passo que se assemelham, mas também se diferenciam, das constantes adrede: (i) a
união origina um novo Estado, logo, aqueles que aderiram à federação perdem a condição de
Estados; (ii) a base jurídica do Estado federal é uma Constituição, não um tratado; (iii) não há
direito de secessão na federação; (iv) só o estado federal tem soberania; (v) as atribuições da
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União e as das unidades federadas são fixadas pela Constituição, através de uma distribuição de
competências; (vi) a cada esfera de competência se atribui renda própria; (vii) o poder político é
compartilhado pela União e pelas unidades federadas; (viii) os cidadãos do Estado que adere à
federação adquirem a cidadania do Estado Federal e perdem a anterior.
Por outro lado, Bonavides49, mais sincrético, diz ser a essência do federalismo a dualidade
vertical de ordenamentos sob a coordenação de uma lei maior, a Constituição. Mas,
fundamentalmente, para entender o Estado Federal é preciso compreender três conceitos ou
características básicas, a própria essência do federalismo, quais sejam: soberania, autonomia e
competência. Tratar-se-á, então, primeiramente, da soberania que, segundo Dallari:
O que se verifica, apesar disso tudo, é que o conceito de soberania é uma das bases da ideia de
Estado Moderno, tendo sido de excepcional importância para que este se definisse, exercendo
grande influência prática nos últimos séculos, sendo ainda uma característica fundamental do
Estado. 50

Para Azambuja51, a denominação soberania designa um poder supremo do Estado, dotada
de poder de coação irresistível, o mais alto em relação aos indivíduos e independente em relação
ao governo dos demais Estados, mas ao mesmo tempo não se pode confundir o poder do Estado
com a soberania, já que esta é uma qualidade do poder do Estado e não o próprio poder. “A esse
poder peculiar ao Estado, a essa potestade, os escritores clássicos denominavam summa potestas
ou soberania”52.
Historicamente, não se pode deixar de referir a diferenciação que a doutrina fazia entre
Estados soberanos e semi-soberanos. Estados soberanos seriam aqueles com plena e reconhecida
autonomia política, jurídica, administrativa e econômica, seja interna ou externamente, nas
relações internacionais. Semi-soberanos consistiriam naqueles Estados que, por algumas
circunstâncias, não poderiam dispor de sua própria autoridade, pois sua capacidade política
dependeria da assistência de outro Estado, ou melhor, faltar-lhes-iam as características políticas
fundamentais de um Estado, o autogoverno e a auto-organização. Também seriam ditos como de
soberania limitada. Por outro norte, sob nenhuma hipótese se poderia confundir semi-soberania
com confederação e federação, pois nestas os Estados confederados e federados não sofrem
49
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nenhuma influência de um poder estrangeiro, a não ser as limitações impostas por sua própria
ação política.53
No que respeita a aspectos doutrinários, a soberania pode ser vista sob dois pontos, o
interno e o externo. Internamente, significa a autoridade do Estado, seja em relação às leis e
ordens emanadas aos indivíduos que habitam o seu território, que não pode ser limitada por outro
poder. Externamente, a soberania expressa a igualdade na relação recíproca entre os Estados, ou
seja, a falta de subordinação e a independência. Contudo, esta visão dual da soberania não
empresta a ela uma divisão de soberanias – interna e externa –, a qual juridicamente é una.54
Sobre a divisão da soberania em interna e externa, Lima refere:
Segundo a concepção corrente, fundada na doutrina clássica francesa, o Estado se caracteriza pelo
fato de existir, no meio nacional, em que ele é constituído, uma vontade, superior às vontades
individuais, uma autoridade que, naturalmente, não reconhece poder superior ou concorrente ao
seu, quanto às relações que regula – uma suprema potestas. Essa autoridade, que se designa pela
denominação de soberania nacional, apresenta-se sob dois aspectos: soberania interna, ou o direito
de governo sobre todos os indivíduos que se encontram no território nacional, e soberania externa,
ou o direito de representar a nação e por ela se obrigar, nas relações com outras soberanias.55

Esta divisão da soberania em interna e externa, por outro lado, também remonta ao estudo
da formação histórica do conceito de soberania. Classicamente, os estudos sobre soberania são de
origem francesa, pois foi lá que se iniciaram as lutas dos reis para impor sua autoridade aos barões
feudais, no âmbito interno, ao passo que externamente para se livrarem da tutela do Santo
Império Romano, num primeiro momento, e depois do Papado. Isso se explica porque, na França,
conforme os costumes do tempo, os barões feudais detinham soberania nos seus feudos,
enquanto o rei somente em suas terras, o que em resumo se denomina a atual soberania interna.
Com o tempo, os barões mais fracos foram se tornando súditos (vassalos) e devedores de
impostos à coroa, o que não tardou a atingir à totalidade dos donos de terras. Portanto, a
soberania interna foi o primeiro aspecto da soberania a se constituir.56
Prosseguindo nas acepções sobre soberania a partir do seu estudo na França,
externamente os reis travaram uma luta, primeiramente, para se livrarem dos imperadores
alemães, os quais se diziam herdeiros do Império Romano, mas esta batalha foi rápida, já que esse
53
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poder era meramente nominal, sem muito respeito por parte dos demais reis. Num outro
momento, o duelo foi com o Papado, mas aqui a principal conquista foi separar a autoridade do
Estado da autoridade da Igreja, ou melhor, do domínio religioso. Então, após estas glórias, a
França se tornou soberana internacionalmente.57
Segundo Lima, originariamente, a soberania tinha um caráter negativo, pois se revelava
como a impossibilidade de o Estado ter seu poder limitado por outro, de que espécie fosse, seja
nas relações internas, como nas externas. Portanto, “a autoridade do Estado é una e indivisível –
foi esta a primeira fórmula por que a noção de soberania se apresentou”. A partir do conceito
negativo de soberania surgiu o conceito positivo, que seria a capacidade do Estado de impor sua
vontade a todas as demais vontades existentes nos limites do seu território, ou seja, com exclusão
de qualquer outra vontade, determinando os limites de sua própria competência.58
A soberania, segundo Dallari, apresentaria algumas características 59 consideradas por
quase todos os autores, sendo una (não se admite em um único Estado duas soberanias),
indivisível (não se confunde com a divisão de poderes, entendida esta como uma divisão de
funções), inalienável (quem a detém desaparece se perder a soberania, seja o povo60, a nação ou o
Estado61) e imprescritível (sem prazo de duração), as quais se poderiam acrescer a de ser um
poder originário (nasce junto com o Estado e é inseparável deste), exclusivo (só o Estado o possui),
incondicionado (só o próprio Estado pode lhe impor limites) e coativo (o Estado ordena e detém
meios para fazer cumprir suas ordens). Além de ser um poder de vontade comandante (a vontade
soberana é superior as demais vontades existentes no Estado, havendo uma subordinação) e
57
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independente (na ordem internacional o poder soberano não admite que nenhuma convenção lhe
seja obrigatória, salvo se aceita-lá).62
Dallari, citando Duguit, refere a síntese feita por este das teorias sobre soberania, para lhe
citar as características: (i) seu aspecto principal é ser um poder de vontade comandante (a
vontade soberana é superior a todas as demais vontades presentes no território, sendo as
relações entre elas de superior e subordinadas); (ii) é um poder de vontade independente (em
relação ao âmbito externo, pois o poder soberano não admite que qualquer convenção
internacional seja obrigatória ao Estado, o que, por outro lado, negaria o direito internacional; isso
se resolveria com a autolimitação, pela qual o Estado, segundo suas conveniências, aceitaria ou
não obrigações externas).63
Por conseguinte, buscando resumir o conceito de soberania podem-se adotar as palavras
de Reale, que menciona o aspecto histórico-social da soberania, a qual se transmuda de uma
Nação para Estado, sendo este independente; o aspecto técnico-jurídico, o poder do Estado
através de seu ordenamento jurídico; o aspecto ético-político, a soberania como instrumento
essencial à concretização do bem comum na sociedade. Veja-se: “Soberania é o poder que tem
uma Nação de organizar-se livremente e de fazer valer dentro do seu território a universalidade de
suas decisões para a realização do bem comum”64.
Finalizando o aspecto da soberania, os ensinamentos de Azambuja, para quem “a soberania
é o grau máximo do poder político e não o poder político, e este não é o Estado, mas um dos
elementos do Estado”65.
Pode-se dizer, também, que a soberania é a característica do Estado de se relacionar com
outros entes políticos e privados no âmbito internacional em igualdade de condições, enquanto
que internamente ela se apresenta pelas possibilidades de autolegislação, auto-organização e
autoadministração. Mas soberania só detém o Estado federal, comumente dita a União, não os
demais entes federados, aos quais resta a autonomia. Por subsecutivo, já tratando da outra
característica do Estado federal, Rodrigues66 diz ser a autonomia revelada na relação interna da
62

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 81-82.

63

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do estado. 25. ed. 2. tir. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 74-75.

64

REALE, Miguel. Teoria do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 136.

65

AZAMBUJA, Darcy. Teoria geral do estado. 4. ed. rev. ampl. e atual. 2. imp. Porto Alegre: Globo, 1962, p. 64.

66

RODRIGUES, Hugo Thamir. Harmonização solidária das políticas tributárias municipais: um princípio constitucional geral,
implícito, delimitador das ações tendentes ao cumprimento da função social dos municípios. 2003. 276 f. Tese (Programa de Pós-

27

União com as demais entidades federadas, bem como nas relações dessas entidades entre si.
A autonomia é uma liberdade limitada pela Constituição do Estado federado. Para Silva, ela
pode ser entendida como o “[...] governo próprio dentro do círculo de competências traçadas pela
Constituição Federal [...]”67, com duas características básicas: órgãos governamentais próprios e
competências exclusivas. Outras não são as palavras de Baracho68, o qual acrescenta a autoorganização juntamente com as competências originárias e a possibilidade de participação nas
decisões da União, o que evidencia a colaboração e não a subordinação entre os entes federados,
o que também diz Dallari69.
Tocante à autonomia das unidades federadas, pode-se dizer que é a capacidade de autoorganização (evidente pela possibilidade de Constituição própria); de autogoverno (o povo de
cada unidade federada elege os membros do seu Executivo e Legislativo); estes governos locais
são independentes em relação ao governo central; a capacidade de autolegislação (fazer suas
próprias leis) e de autoadministração (cuidar dos assuntos de seu interesse).70 Para Azambuja, a
união da auto-organização e do autogoverno – princípios básicos – é a característica essencial da
federação, a qual desaparece se faltar algum deles. Por outro lado, as unidades federadas devem
concorrer para a formação da vontade federal, assim como participar na organização dos órgãos
da União, inclusive compor parte do legislativo, a fim de que as vontades particulares de cada
coletividade territorial federada não sejam excluídas, em favor do interesse único e comum –
concepção federativa –.71
A maneira das unidades federadas participarem das questões da União muda de país para
país, ou melhor, depende da forma como cada um está organizado sobre este aspecto. Veja-se
que, no Brasil, a representação no âmbito federativo é bicameral72, com a Câmara dos Deputados
(representantes do povo) e o Senado (representantes dos Estados-membros e Distrito Federal),
Graduação em Direito – Doutorado) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003, p. 65.
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formando o Congresso Nacional.
No próximo item será estudado o federalismo nas constituições brasileiras, e, no que
respeita à Carta de 1988, notar-se-ão algumas características peculiares, como o caso dos
Municípios, os quais até então não tinham recebido tratamento análogo, a partir do que se pode
chamar de uma federação trial. Porém, como a história das federações é dual, logo, o legislativo
federal é bicameral, assim como ocorre atualmente no Brasil. Rodrigues73, então, levanta um
ponto, o de que, apesar da boa consideração emprestada aos Municípios na CF, infelizmente não
lhes foi dada representação similar para participar das questões da União.
Segundo Rodrigues, autonomia e soberania não se confundem, pois aquela é uma
liberdade com limites impostos pela constituição federal, “a qual deverá buscar um equilíbrio
entre as partes componentes da federação, pressupondo-se a coordenação da União”74. Mas esta
coordenação não implica subordinação, como adrede se referiu, mas pode denotar obediência,
como diz Dallari 75 , referente a alguns temas constantes da Constituição. Do contrário, se
autonomia se confundisse com liberdade plena e absoluta, ter-se-ia o caos.
Estudada a autonomia, passa-se ao último elemento, a competência, a qual, de certa
forma, já aparece ao se conceituar a autonomia, ao ponto de Silva76 arrazoar que a repartição de
competências entre as unidades federadas acaba por consubstanciar a autonomia. A competência,
tendo em vista a federação, deve estar prevista na Constituição, o que diminui os riscos de
alterações e deixa mais seguro o equilíbrio entre as partes federadas, sendo dito por Dallari “[...] o
ponto central da organização federativa [...]”77.
O termo competência pode ser entendido como a faculdade jurídica atribuída a uma
entidade ou órgão agente do poder público para emitir decisões, ou seja, são as modalidades de
poder usadas pelos órgãos ou entidades estatais para realizar suas funções.78 Estas funções seriam
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as três típicas, de administração (executivo), de legislar (legislativo) e de julgar (judiciário), que
seriam divididas entre a federação e os Estados-membros. Azambuja diz que as competências são
uma autolimitação, já que, como é a Constituição federal que designa as competências da União e
dos Estados-membros, e estes têm participação direta na elaboração e aprovação da Constituição,
as limitações em questões de competência são uma autolimitação.79
Ao se tratar da competência não se pode deixar de falar da descentralização, ao que Kelsen
refere ser ela maior ou menor, dependendo da estrutura do Estado, se unitário, federado ou
confederado, o que também acabaria por distinguir um tipo de Estado do outro. Neste ponto,
haveria uma escala de descentralização, com o Estado federado entre o unitário e o confederado,
sendo este último o mais descentralizado, por sua própria característica. Para Kelsen, qualquer
forma de Estado, seja unitário, federado ou confederado pode se transformar em outro tipo. Logo,
um Estado unitário poderá vir a ser uma federação ou confederação, assim como uma federação
se tornar uma confederação ou Estado unitário, e uma confederação originar uma federação ou
Estado unitário. Tudo dependerá, em certa medida, da maior centralização ou descentralização
que sofre a forma atual do Estado. 80
Nesse contexto, a maior ou menor centralização de competências varia conforme a
natureza e a história de cada federação, considerando-se que a repartição de competências
obedece ao princípio do interesse, de regra cabendo os gerais ou nacionais à União, os regionais
aos Estados-membros e os locais aos Municípios.81 Dallari82, afirma, ainda, ser indispensável não
haver subordinação quando da distribuição de competências, pois os interesses locais são melhor
tratados na localidade.
Tem-se, então, a questão da repartição de competências, que para Kelsen:
A ordem jurídica de um Estado federal compõe-se de normas centrais válidas para o seu território
inteiro e de normas locais válidas apenas para porções desse território, para os territórios dos
‘Estados componentes (ou membros)’. As normas gerais centrais, as ‘leis federais’, são criadas por
um órgão legislativo central, a legislatura da ‘federação’, enquanto as normas gerais locais são
criadas por órgãos legislativos locais, as legislaturas dos Estados componentes. Isso pressupõe que,
no Estado federal, a esfera material de validade da ordem jurídica, ou, em outras palavras, a
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competência legislativa do Estado, está dividida entre uma autoridade central e várias autoridades
locais. Nesse ponto, existe uma grande similaridade entre a estrutura de um Estado federal e a de
um Estado unitário subdividido em províncias autônomas. Quanto mais ampla for a competência dos
órgãos centrais, a competência da federação, mais restrita será a competência dos órgãos locais, a
competência dos Estados componentes, e maior o grau de centralização. Nesse ponto, um Estado
federal difere de um Estado unitário com províncias autônomas apenas pelo fato de que as matérias
sujeitas à legislação dos Estados componentes são mais numerosas e importantes do que as sujeitas
à legislação das províncias autônomas. As normas centrais formam uma ordem jurídica central por
meio da qual é constituída uma comunidade jurídica central parcial que abarca todos os indivíduos
residentes dentro do Estado federal. Essa comunidade parcial constituída pela ordem jurídica central
é a ‘federação’. Ela é parte do Estado federal total, assim como a ordem jurídica central é parte da
ordem jurídica total do Estado federal. As normas locais, válidas apenas para partes definidas do
território inteiro, forma ordens jurídicas locais por meio das quais são constituídas comunidades
jurídicas parciais. Cada comunidade jurídica parcial abrange os indivíduos residentes dentro de um
desses territórios parciais. Essas unidades jurídicas parciais são os ‘Estados componentes’. Desse
modo, cada indivíduo pertence, simultaneamente, a um Estado componente e à federação. O Estado
federal, a comunidade jurídica total, consiste, assim, na federação, uma comunidade jurídica central,
e nos Estados componentes, várias comunidades jurídicas locais. A teoria tradicional identifica,
erroneamente, a federação com o Estado federal total. Cada uma das comunidades parciais, a
federação e os Estados componentes, baseia-se na sua própria constituição, a constituição da
federação, e a constituição do Estado componente. Porém, a constituição da federação, a
‘constituição federal’ é, simultaneamente, a constituição do Estado federal inteiro.83

Para se repartir as competências, Silva esclarece o uso de três técnicas pelas Constituições
de diferentes países, tendo-se nos EUA, na Suíça, na Argentina, no México e na Austrália
enumerado os poderes da União, deixando-se aos Estados-membros os poderes remanescentes.
Essa forma é totalmente oposta à utilizada pelo Canadá, país em que se elencou os poderes dos
Estados-membros, deixando-se à União os remanescentes. Quanto à terceira técnica, da qual cita
como exemplos Índia e Venezuela, consiste na indicação exaustiva das competências concorrentes
das unidades federadas, tanto da União como dos Estados-membros, mas a União detém
competências residuais, como no Brasil em relação à repartição das rendas tributárias (art. 145 a
162, CF).84
Porém, em vista das mutações dos Estados federais e das próprias tarefas do Estado
moderno, responsáveis por encaminhar o federalismo a sofrer adaptações ao longo dos tempos
(como o Município no caso brasileiro), novas técnicas de repartição de competências emergiram,
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como a de campos privativos que permitem delegações de competências, além de competências
comuns, bem como concorrentes em que as normas gerais e diretrizes são dadas pela União,
enquanto aos Estados-membros cabe suplementá-las, o que se verifica na Alemanha e no
Brasil85.86
Mas a repartição de competências entre os entes federados também são classificadas em
materiais e legislativas, depois quanto à forma, ao conteúdo, extensão e origem. As competências
materiais dividem-se em exclusivas e comuns (cumulativas ou paralelas), e as legislativas em
exclusivas, privativas, concorrentes e suplementares. Quanto à forma são ditas expressas, as quais
podem ser reservadas (para apenas um ente da federação ou para vários), remanescentes (que
não couberam a um ente, mas a outro) e residuais (as que sobraram depois das reservadas e
remanescentes), e implícitas (inerentes ao cumprimento de uma competência explícita). No que
se refere ao conteúdo, elas são econômicas, sociais, político-administrativas, financeiras,
tributárias e internacionais. E, no tocante à extensão, ou melhor, quanto à participação de mais de
um ente federado na elaboração das normas ou realização concreta de algo, elas são exclusivas
(apenas uma entidade recebe tal competência), privativas (admitem delegação pelo ente que a
detém), comuns (vários entes federados, de forma cumulativa, podem tratar do mesmo assunto),
concorrentes (vários entes federados podem tratá-las, porém a União cria normas gerais) e
suplementares (decorrem das concorrentes, logo, para complementar as normas gerais). Quanto à
origem podem ser originárias (previstas na própria constituição) e delegadas (competência
recebida pela delegação de quem tem a competência originária).87
Resta, ainda, a competência para a execução dos serviços, o que mais uma vez é bem
explanado por Silva, ensinando haver três sistemas: o imediato, usado pelos EUA, Argentina,
Venezuela, México e Brasil (arts. 37 e 39, CF), no qual cada esfera federada possui administração e
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funcionários próprios, independentes das demais; o sistema mediato, encontrado na Alemanha,
na extinta União Soviética e na Índia, no qual os servidores de cada Estado executam os serviços
federais, mantendo a União tão-somente um número reduzido de servidores aos quais cabe a
vigilância e a fiscalização dos citados serviços; o sistema misto, utilizado na Suíça e na Áustria, o
qual combina os anteriores, permitindo que determinados serviços da União sejam praticados por
servidores estaduais e outros por servidores federais, bem como admite que alguns serviços
estaduais sejam levados a termo por servidores federais.88
Em que pese todas estas classificações, de bom alvitre exemplificar que, num Estado
federal, de regra, fazem parte da competência da federação ou União, de forma exclusiva, as
relações exteriores, logo, a conclusão de tratados internacionais; declarações de guerra e de paz; o
comando das forças armadas (exército, marinha e aeronáutica), que geralmente cabe ao Chefe de
Estado, o que, por outro lado também inibe a guerra entre os próprios Estados componentes da
federação; cidadania, já que só há a cidadania da federação, o que também caracteriza o Estado
Federal; e, no campo econômico, com o controle alfandegário e monetário. Mas os Estadosmembros da federação se caracterizam e diferenciam das províncias do Estado unitário, não só
pela autonomia e competência legislativa, sobretudo pela autonomia constitucional, pois os
legislativos destes Estados componentes têm competência em matérias referentes à constituição
dessas comunidades, inclusive para modificá-las. Mas competência limitada, que os obriga em
razão de determinados princípios da constituição federal total.89
A totalidade das competências implica poderes e encargos, o que significa custos para as
unidades federadas, logo, necessidade de fontes de recursos ou dito custeio, classificadas em
financeiras e tributárias. Caso não haja estas, Dallari90 afirma que o federalismo se caracterizaria
pelo nominalismo (apenas aparente), já que existiria a dependência financeira e logicamente
política ao ente central. Por isso, na federação, o direito de criar tributos e obviamente cobrá-los,
está na competência da União e de cada ente federado. Rodrigues resume as características do
Estado Federal nos seguintes pontos, englobando a questão da arrecadação financeira:
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a) a coexistência entre um poder central e o poder de cada uma das unidades federadas; b) a
atribuição do exercício da soberania apenas à União (entendendo-se que exista soberania); c) o
reconhecimento, a cada uma das entidades federadas, de autonomia; d) a existência de uma
Constituição Federal que se sobrepõe a qualquer outra lei, quer federal quer das unidades
federadas; e) a existência de Constituições próprias para os Estados-Membros; f) a vedação ao
direito de secessão; g) a atribuição de competências, pela Constituição Federal, a cada uma das
unidades federadas; h) o reconhecimento do direito de intervenção federal nos Estados-Membros; i)
a representação dos Estados-Membros no legislativo federal; j) o reconhecimento da democracia e
da repartição dos poderes como instrumentos dificultadores da concentração de poder, tanto no
plano vertical como no plano horizontal; e l) a possibilidade de as unidades federadas possuírem
arrecadação financeira própria.91

Finalizada a parte vertente sobre as características do Estado federal, por conseguinte,
tratar-se-á sobre o federalismo no Estado brasileiro, ou seja, seu surgimento e desenvolvimento,
tomando-se por norte as Constituições pátrias e os estudos sobre estas, sem desconsiderar
aspectos históricos daquelas épocas, o que facilita a compreensão do desenvolvimento do
federalismo nacional. Pontuar-se-á, também, algo sobre a concentração de poder na União e a
autonomia e competência dos Estados-membros e Municípios. Tais aspectos, ligados ao que se
estudou até agora, facilitarão o entendimento sobre o federalismo brasileiro na Carta de 88 e
algumas das suas características, bem como os reflexos nas competências tributárias.
1.3 O federalismo no Brasil
Estudadas a origem e espécies de federalismo, bem como as suas principais características,
passa-se ao estudo das peculiaridades da forma do Estado nacional, a partir das Constituições
brasileiras (desde a de 1824), ou seja, demonstrando se estas previram ou não o federalismo no
seu bojo, aliado ao aspecto doutrinário e histórico. Culminando, então, com o federalismo atual,
da Carta de 1988.
O federalismo no Brasil concretizou-se somente com a Constituição de 189192, embora
tenha constado de amplo debate na Constituinte de 1823. A Carta de 1824, outorgada por Dom
Pedro I, foi eminentemente centralista, ou melhor, rigorosamente centralista, pois determinou
que o Brasil fosse um Estado unitário, centralizando toda decisão na capital do Império, impedindo
91
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poderes locais.93
Havia o Poder Moderador ou dito “Poder Real”, que permitia a ingerência do imperador em
todos os outros poderes.94 Na verdade, o rigor do centralismo na Carta de 1824 era notado pela
vigorosa centralização política e administrativa, a qual tornava impraticável qualquer aspiração de
autonomia local, tanto que, no próprio texto da Constituição, no art. 165, constava o poder do
Imperador nomear e remover o presidente da província se entendesse que convinha ao bom
serviço do Estado. Assim, como o chamado Conselho Geral da Província, tinha um caráter
eminentemente consultivo, pois suas deliberações dependiam em primeira instância do Poder
Executivo.95
Contudo, algumas características da Carta de 1824 devem ser destacadas, como a sua
estabilidade, pelo fato de ter sido o documento constitucional de maior longevidade na história
deste país, vigendo durante 65 anos, de 25 de março de 1824 a 15 de novembro de 1889. Além de
ter expressado um instante de afirmação soberana96 do Estado brasileiro, principalmente naquele
momento histórico.97
Mas o rigor centralista da Carta de 1824 perdurou apenas até 1834, já que ela sofreu
algumas modificações, especialmente em três aspectos, a saber: criou as Assembléias Legislativas
Provinciais, no lugar dos Conselhos Gerais da Província, com maiores atribuições, sobretudo
fiscais, legais e administrativas; criou a Regência única eletiva; e, fulminou com o Conselho de
Estado. A partir destas modificações Pedro Calmon disse ter-se instalado um semifederalismo no
Brasil, ou, então, para Aguiar Dias e Alcino Pinto Falcão se adotou o moderno princípio da
devolução, pelo qual mesmo que os governos locais continuem subordinados ao governo central,
lhes são devolvidas o exercício de algumas competências.98
A Carta de 1824, assim como a seguinte de 1891, podem ser classificadas ao longo da
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história constitucional brasileira, como Constituições Liberais.99 Em novembro de 1889 o Império
vai à bancarrota, sendo instituído o federalismo pelo Decreto n. 1 de 15 de novembro de 1889,
que também determinou que as Províncias se chamassem Estados e decretassem suas
Constituições.100
Em 1891 se proclama a segunda Constituição brasileira, a qual no preâmbulo dispunha que
a República Federativa proclamada em 1889 seria constituída pela união perpétua e indissolúvel
das antigas províncias, logo, instituindo a república101 como forma de governo, além de consagrar
a forma federativa de Estado, o que, aliás, foi uma das maiores bandeiras da Assembléia
Constituinte desde o seu primórdio, quando se designou uma comissão – a famosa “Comissão dos
21”, composta por um representante de cada Estado – para analisar o projeto de Constituição.102
Desenhou-se uma Federação clássica, ou seja: “(a) esfera federal e esfera estadual absolutamente
separadas (federalismo dito dualista); (b) igualdade de poderes e competências dos Estados diante
da União (simetria horizontal); e (c) vedação de dissolução da unidade nacional e da própria
Federação.”103
A partir da Carta de 1891 e em todas as seguintes, merece especial atenção a questão da
defesa da paz e a solução pacífica dos conflitos, ou seja, desenvolve-se a vocação pacifista do
Brasil, pois já se haviam consolidado as fronteiras nacionais e a soberania, preocupações da
Constituição de 1824.104
O federalismo da Constituição de 1891 seguiu os moldes então vigentes nos EUA. Cabe
ressaltar, porém, que o modelo federativo norte-americano tinha a função de unificar Estados
separados, já independentes, enquanto no Brasil já se tinha uma unidade nacional consolidada,
logo, com o federalismo se queria o contrário, na verdade, a descentralização, ou melhor, a
desconcentração. “De qualquer forma, parece haver hoje um consenso no Brasil de que o modelo
federativo adotado em 1891 teve alguma relação com as desigualdades regionais trazidas pela
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República Velha e agravadas posteriormente”105.
A Constituição de 1891, apesar de a mais concisa das seis (6) Constituições da República106,
estabeleceu o regime presidencialista de tipo norte-americano, instituiu a tripartição de poderes
(art. 15), também estabeleceu uma dualidade da justiça – federal e estadual –, além de conceder
autonomia aos Municípios para tudo que fosse de seu interesse (art. 68), com a peculiaridade da
“referência expressa, no texto, à autonomia municipal”. Apesar dessa previsão no texto da carta,
ainda pairava a dúvida sobre a integração ou não dos Municípios à federação, já que não havia a
mesma incerteza quanto à União e aos Estados (as antigas províncias).107
Mas, a federação de 1891 não foi satisfatória, findando em 1930. Neste ano, Getúlio Vargas
assume o poder e dissolve o Congresso Nacional, as Assembléias Estaduais e as Câmaras
Municipais, fulminando com o federalismo e a Constituição de 1891. Em seguida, no ano de 1932,
explode a Revolução Constitucionalista, o que leva Vargas a fazer uma nova Constituição,
promulgada em 16 de julho de 1934.108
Antes de se adentrar nos aspectos da Carta de 1934, falar-se-á do momento vivido pela
federação àquela época, ou melhor, o que se discutia sobre esta forma de Estado. Assim, um dos
pontos cruciais da discussão constitucional, com reflexos no anteprojeto e na Constituição de 1934
era a federação, o seu grau, sua forma, a substância que deveria ter, o que já se debatia desde os
primórdios da República, quando se dizia esta caminhar de mãos dadas com os ideais federalistas.
Na verdade, desde o início se buscou frear o ultrafederalismo, pois o federalismo nacional não se
ajustava à realidade brasileira, diferente da norte-americana, a fonte inspiradora na Constituição
de 1891. Verificava-se, à época, uma falta de solidariedade constitucional direcionada aos estados
pobres, jungida, ainda, a carência de uma política dos governadores, que teria também originado a
revolução.109
A Carta de 1934 reativou o federalismo, trazendo a perpetuidade no seu preâmbulo, e
como a Constituição de 1891, assegurou a independência entre os três poderes (art. 3º). Para
alguns, a Constituição de 1934 conferiu um novo sentido ao federalismo brasileiro, em direção ao
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denominado federalismo cooperativo, logo, possibilitava ações conjuntas entre União, Estadosmembros e Municípios, bem como implementou competências comuns e concorrentes (arts. 9 e
10), além de reforçar a autonomia do Município (art. 13), com a atribuição expressa de poder
tributário (mas a União continuava com a sua prevalência nesta área), e dificultava a intervenção
federal (art. 12).110
Apesar de a Carta de 1934 ter perdurado transitoriamente, apenas até 1937, em termos
históricos foi a mais relevante das constituições republicanas, no que se refere à sua criatividade,
já que a Constituição de 1891 foi pouco efetiva – em razão, principalmente, do fato de importar
uma organização política (norte-americana) inadequada à cultura e à realidade brasileiras –. A
Constituição de 1934 trouxe algumas criações originais111, pensadas ao longo de quatro décadas, a
fim de adaptá-la e ajustá-la às peculiaridades nacionais.112
Pode-se dizer, ainda, que depois das Constituições Liberais de 1824 e 1891, a partir da
Carta de 1934, exceto a de 1937, as constituições nacionais podem ser classificadas como
Constituições Sociais.113 A Constituição de 1937, o dito autogolpe de Vargas114 – já que ele se
manteve no poder impedindo as eleições de 1938 –, conserva o federalismo (art. 3º), ao menos
nominalmente (pois na prática o aboliu), sem mencionar a independência dos três poderes. Na
verdade, esta Carta demonstrou um período de centralização do Poder Executivo, vertical e
horizontalmente, que se iniciou e finalizaria ao final da 2ª Guerra Mundial. Aliás, esta
proeminência do Poder Executivo é que aproximava a Carta de 37 do modelo constitucional
polonês de 1935.115
Nesse diapasão, destacam-se os dizeres de Souza Júnior sobre Getúlio Vargas, o que
efetivamente marcou época – a era Vargas –:
Apoiando-se, num primeiro momento, nos integralistas, o então Presidente constitucional do Brasil,
vendo aproximar-se a hora da sucessão e diante do clima ideológico exaltado (confira-se o
preâmbulo da Constituição de 37), preparou e executou um verdadeiro golpe de Estado, cedendo ao
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apego, que sempre demonstrou, ao exercício do poder. A 10 de novembro de 1937, com o apoio das
Forças Armadas, derrubou a ordem jurídica então vigente e outorgou uma nova Constituição ao País,
com traços autoritários explícitos. Para tanto colaborava o descrédito em que, na ordem
internacional, infelizmente caíra o regime democrático. 116

Há um aspecto interessante, ou, no mínimo curioso relativo à Constituição de 1937, o fato
de muitos dos seus dispositivos revelarem-se “letra morta”117, sem nenhuma aplicação:
Rigorosamente examinada, a Constituição de 1937 sequer chegou a entrar integralmente em vigor.
Seu Art. 187 dizia que a Constituição seria submetida a plebiscito (sic!) nacional, na forma a ser
regulada por decreto presidencial. O Art. 178 dissolveu todas as Casas Legislativas do país,
acrescentando que só seriam reabertas depois da realização do referido plebiscito. E, enquanto não
se reunisse o poder Legislativo Nacional – afirmava o Art. 180 da Carta – o Presidente da República
tinha o poder de expedir decretos-leis sobre todas as matérias da competência legislativa da União!
O plebiscito não foi, sequer, convocado. Assim, da Carta de 1937 vigoraram apenas os artigos 178,
180 e 187, completados por aqueles que tornavam operativo o poder político no país, tanto na
esfera administrativa, quanto na esfera judiciária, concentrando os poderes na figura do
Presidente.118

Mas, os males do período Vargas, precisamente após a Constituição de 1937, não podem
ser atribuídos a ela, pois se esta Carta tivesse realmente vigorado “teria certamente constituído
importante limitação ao exercício do poder”119. A Carta de 1937 introduziu no Brasil o “Estado
Novo”, e parecia ter uma visão autoritária e conservadora de Carl Schmitt, em razão dos
conhecimentos de um dos seus principais redatores, o jurista Francisco Campos. Por isso,
aproximou-se dos regimes autoritários que dominavam a Europa Central e a península Ibérica
naquela época, assentando-se ao positivismo comteano brasileiro.120
Em 1946, promulga-se uma nova Constituição, a qual declara a República e a Federação no
preâmbulo. Ela era muito semelhante, em linhas gerais, à Constituição de 1891, mas sem a rigidez
presidencialista que caracterizava esta. Por outro lado, em virtude dos fatores políticos que
influenciaram a elaboração das Constituições de 1934 e 1946, também eram muito próximos os
textos delas, já que tinham imbricados uma reação ao presidencialismo da República Velha ou a
tendência ditatorial da Carta de 1937. Na verdade, os textos de 34 e 46 apenas reuniram o que já

116

SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. Constituições do Brasil. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2002, p. 51-52.

117

BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/geral/verImpressao.asp>. Acessado em: 06
out. 2008.

118

SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. Constituições do Brasil. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2002, p. 55.

119

PORTO, Walter Costa. A Constituição de 1937. Brasília: Centro de Ensino à Distância, 1987, p. 39.

120

SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. Constituições do Brasil. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2002, p. 52.

39

havia de expresso na legislação.121
A federação, na verdade, é restabelecida na plenitude das autonomias possíveis de Estados
e Municípios, avançando-se no sentido do federalismo cooperativo, estreado em 1934 e
interrompido em 1937, trazendo um tímido sistema de redistribuição da arrecadação tributária
das áreas mais desenvolvidas para as regiões mais pobres.122 No aspecto ligado à discriminação
das rendas entre União, Estados e Municípios, importante inovação foi o fim da bitributação das
duas Cartas precedentes, a de 1934 e a de 1937, bem como a indicação dos impostos da
competência exclusiva ou privativa da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além da
previsão expressa de que outros impostos só poderiam ser instituídos pela União ou Estados,
jamais pelos Municípios.123
A Carta de 1946 marca a redemocratização após o fim da 2ª Guerra Mundial. Segundo o
Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, a Constituição de 1946 “foi uma
Constituição de grande importância, de grande significação histórica e política, porque significou,
naquele momento particular, a restauração da ordem democrática em nosso país”.124
Em 1961, institui-se o parlamentarismo, o qual sobrevive somente até 1963. O sistema
parlamentarista foi instituído por um acordo de cavalheiros, após a renúncia do Presidente Jânio
Quadros, o que tinha levado o país a uma ruptura institucional. Este ajuste (EC n. 4, de 2 de
setembro de 1961) se deu por parte do Vice-Presidente João Goulart (Jango) e os líderes do
Congresso, o que permitiu a retomada da normalidade constitucional.125
E, em 1964 os militares assumem o poder, com um golpe de Estado, estabelecendo o Ato
Institucional n. 1, que manteve a Constituição de 1946. Nesse momento “violou-se o processo
constitucional e usurpou-se o poder. Tivemos que enfrentar situações de absoluto desprezo pelo
regime das liberdades públicas”.126
Em 1967, é criada uma nova Constituição, a qual também manteve o federalismo (art. 1º),
trazendo a independência e harmonia entre os três poderes (art. 6º). Esta Carta é alterada pela EC
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de 1969, a qual continuou mantendo o federalismo (art. 1º). A Constituição de 1967, diversamente
do que acontece com a Carta de 1988, trata da organização no Título I, para depois cuidar dos
direitos no Título II, enquanto a de 1988 aborda os princípios e direitos fundamentais nos
primeiros títulos, ocupando-se da organização do Estado em seguida127.
A Carta de 1967 – federalista – reforçou a posição da União e do presidente do país128
diante dos Estados e dos Municípios, limitando suas autonomias, o que acabava por gerar
antagonismos a essa estrutura federativa. Mas caminhou ainda mais na direção do federalismo
cooperativo, deslocando recursos das áreas mais desenvolvidas do sudeste para o norte/nordeste
do país, buscando homogeneizar o país e manter a unidade nacional, pois havia grande
desenvolvimento/crescimento no eixo Rio/São Paulo, um pouco menos no sul, mas
empobrecimento nos Estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.129
Destaca-se, também, o importante tratamento emprestado pela Constituição de 1967 às
questões tributárias, o que merece um aparte, pois este assunto será mais estudado nos capítulos
seguintes, mas na contemporaneidade:
Consolidou, em seu texto, pela primeira vez em nossa história, um sistema tributário de âmbito
nacional, articulando as competências impositivas, estabelecendo uma base econômica para a
tributação e racionalizando o sistema de redistribuição da arrecadação, nos termos da Emenda
Constitucional nº 18/65 que o introduzira em nosso direito.130

A Constituição de 1967, em que pese alguns avanços obtidos, teve curta duração, pois em
1968, exatamente em 13 de dezembro, é editado o Ato Institucional n. 5, o qual derruba a ordem
constitucional vigente e fecha o Congresso Nacional. Com base neste ato, edita-se a EC n. 1, a qual
proporciona uma ampla revisão constitucional.
Em verdade, depois da Constituição de 1937, a de 1969 foi a mais autoritária das
constituições, como, por exemplo, o art. 182, que determinou expressamente a continuidade –
vigência – do Ato Institucional n. 5 e os demais atos baixados. Para alguns setores, a Carta de 1969
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promovia um federalismo de integração, ainda que a maior parte dos poderes e rendas ficasse
com a União (o que enfraquecia a autonomia dos Estados e Municípios), enquanto para os
oposicionistas, na prática, não existia federalismo.131
Contudo, para boa parte da doutrina nacional, a EC n. 1/69, em essência, não foi uma
verdadeira constituição, logo, ter-se-ia somente sete Constituições na história brasileira (1824,
1891, 1934, 1937, 1946, 1967 e 1988). Isso porque aquela foi outorgada por uma junta militar.
Inclusive, o STF já se manifestou nesse sentido, para quem a história oficial a desconsidera como
uma verdadeira constituição. Para o Ministro Celso de Mello do STF, a EC n. 1/69 “é uma Carta
Constitucional envergonhada de si própria, imposta de maneira não democrática e representando
a expressão da vontade autoritária dos curadores do regime”.132
Nogueira refere que, de 1966 a 1982, o federalismo brasileiro foi praticamente liquidado,
restabelecendo-se o centralismo unitário da Constituição de 1824, já que a autonomia local
praticamente não existia, quando se estabeleceu a eleição indireta para a escolha dos
governadores.133
Finalmente, em 1988, é promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil, um
verdadeiro marco jurídico na transição democrática brasileira:
Inicialmente, cabe afirmar que a ordem constitucional de 1988 apresenta um duplo valor simbólico:
é ela o marco jurídico da transição democrática, bem como da institucionalização dos direitos
humanos no País. A Carta de 1988 representa a ruptura jurídica com o regime militar autoritário que
perpetuou no Brasil de 1964 a 1985. A partir da Constituição de 1988, há uma redefinição do Estado
brasileiro, bem como dos direitos fundamentais. 134

Atualmente vigente, a CF no art. 1º reconhece o federalismo como forma de Estado, o que
é reafirmado no art. 18 quando expressa a autonomia dos demais entes federativos. Contudo,
esta Carta não escapou de severas críticas por parte da doutrina135, dado ao grande caráter
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centralizador emprestado à União, por isso dito um federalismo cooperativo136.
Por outro lado, ela faz ressurgir grandes características do Estado Federal, como a
organização político-administrativa em União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios137
(arts. 1º e 18), a tripartição de poderes independentes e harmônicos entre si (art. 2º), afora a
eleição direta para todos os níveis do executivo e legislativo, através do sufrágio universal e do
voto direto e secreto (art. 14), obedecendo este ao sistema proporcional nos três níveis do
legislativo (câmara federal dos deputados, assembléias legislativas estaduais e câmaras municipais
de vereadores), menos o Senado, que se dá pela maioria de votos.
Quanto às competências legislativas, à União é dada de forma privativa (art. 22) e
concorrente com os Estados e o Distrito Federal (art. 24), e aos Estados-membros elas são dadas
de forma concorrente com a União (art. 24) e expressa, além daquelas não proibidas pela própria
Constituição (art. 25, §1º), cabendo-lhes instituir os tributos nela elencados (art. 155). Os
Municípios foram alçados à categoria de entes federados, outorgando-lhes autonomia (em todas
as esferas, política, governamental, administrativa e financeira) e competências legislativas locais
e suplementares as federais e estaduais (art. 30), além de poderem instituir impostos (art. 156), o
que até então não havia ocorrido na história constitucional e federalista brasileira.
Bonavides dedica um capítulo próprio em sua obra de Direito Constitucional para tratar das
prerrogativas e direitos que, de um lado, exigem do Estado atuação maior e maiores recursos orçamentários, e de outro,
permitiria o contrabando de privilégios de difícil justificação. Não tendo sido obra de um consenso, mas de um compromisso, a
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inovações introduzidas pela Carta de 1988, dedicando vasto trecho sobre a questão da autonomia
concedida aos Municípios, o que para ele configura “indubitavelmente o mais considerável avanço
de proteção e abrangência já recebido por esse instituto em todas as épocas constitucionais de
nossa história”, com importante inovação de fundo e substância, o que reforça a sua juridicidade
acima de tudo. Assim, o Município tornou-se indissociável da essência do federalismo brasileiro, o
qual passou a ter uma dimensão trilateral, abandonando a tradição dual do federalismo,
integrando, definitivamente e sem sombra de dúvidas, a organização política do Brasil. De bom
alvitre elencar, então, os artigos da CF que tratam especificadamente deste ente federativo, como
o 18 (insere o Município na organização político-administrativa da República), o 29 (o qual
institucionaliza a autonomia municipal, determinando a elaboração de lei orgânica, cuja aprovação
depende de maioria qualificada – 2/3 – dos integrantes da Câmara de Vereadores, emprestandolhe, portanto, rigidez análoga a das constituições), e o 30 (descreve as matérias de competência
dos municípios). A conjunção desses três artigos é dita a “pedra angular de compreensão da
autonomia do município”.138
Por outro norte, além da questão da elevação do Município a ente federado, como
novidade na CF, Bonavides também trata das “Regiões”, mas estas muito mais no aspecto
administrativo, pois elas não compõem outro elemento da federação, quem sabe poderão sê-lo no
futuro. Sobre o federalismo de regiões já se tratou ao final do item 2.1 deste capítulo.
Por conseguinte, pode-se dizer que ao Estado brasileiro faltava – ou continua faltando –
maior cultura quanto ao federalismo, já que este, muitas vezes, apesar de constar dos textos
constitucionais, na prática era desrespeitado pelo centralismo e autoritarismo no governo central,
na União. Mas este não é um problema isolado do Brasil, pois Kelsen139 também refere a grande
probabilidade de estados federados se tornarem unitários, devido, principalmente, à
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caso os Estados componentes unidos num Estado federal representem culturas originalmente diferentes.” KELSEN, Hans. Teoria
geral do direito e do estado. Tradução Luís Carlos Borges. Revisão técnica Péricles Prade. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992,
p. 315.
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internacionalização da economia, da cultura e da política.
Estudado o federalismo brasileiro, sua origem, evolução e características, tratar-se-á dos
seus reflexos nas competências tributárias da atual CF brasileira, ou melhor, como a Carta trata
dos assuntos tributários em relação a cada ente federado.
1.4 Competências tributárias no Estado federal brasileiro
Este ponto abordará uma das características fundamentais ao federalismo, a competência,
a qual já foi estudada de forma objetiva, genérica, no item 2.2. Mas se preocupará, especialmente,
da competência tributária vigente no federalismo brasileiro, por isso também foi primordial o
esboço do federalismo brasileiro no tópico anterior, onde se verificou muitas das características
de como se organiza o Estado brasileiro. Na verdade, buscar-se-á fazer um apanhado de como o
federalismo – princípio federativo – influencia o exercício da competência tributária dos entes
federados brasileiros.
Assim, será possível compreender o que a CF reserva em termos de tributação a cada ente
federado, considerando, primordialmente, o que compete a cada um e os limites a que estão
sujeitos. Destaca-se que a competência a ser estudada é legislativa, de elaboração de leis de
cunho tributário, que servirão para os entes federados arrecadarem recursos para cumprirem suas
obrigações constitucionais.
Mas, a competência tributária não pode ser entendida como o poder de tributar, porque
este somente o tinha o legislador constituinte, ou melhor, a Assembléia Nacional Constituinte, que
era soberana e tudo podia. Depois de promulgada a CF, têm-se as competências tributárias, que a
própria CF dividiu entre os entes políticos e autônomos – União, Estados-membros, Municípios e
Distrito Federal.140 Portanto, conceituando competência tributária, podem-se seguir as palavras de
Melo141, para quem ela “é a aptidão para criar os tributos, legalmente e de forma abstrata,
indicando todos os elementos da hipótese de incidência, compreendendo o aspecto pessoal
(sujeitos ativo e passivo), a materialidade, base de cálculo e alíquota”.
Quanto à competência tributária no Brasil, cada ente político, seja União, Estados140

CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 18. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n.
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membros, Municípios e Distrito Federal, possuem legitimidade para a criação142 e cobrança de
determinados tributos, tudo mediante autorização da CF. Nesse sentido, é importante referir que
o sistema tributário nacional, na verdade, é um sistema constitucional tributário, com toda sua
base na Lei Fundamental, o que se coaduna com os ensinamentos de Kelsen 143 sobre o
fundamento de validade das normas em um ordenamento jurídico. Ou, então, segundo Carraza “a
Constituição Federal, no Brasil, é a lei tributária fundamental, por conter as diretrizes básicas
aplicáveis a todos os tributos”144, mas o autor vai mais longe, dizendo que “aliás, para as pessoas
políticas, a Constituição é a Carta das Competências. Ela indica o que podem, o que não podem e o
que devem fazer, inclusive e principalmente em matéria tributária”145.
Portanto, a competência tributária está diretamente ligada à autonomia dos entes
federados, a qual também é dada pela CF, portanto, a elaboração legislativa de cunho tributário
precisa, necessariamente, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade, harmonizar-se com as
normas da CF, especialmente com os princípios estruturantes do Estado, e, logo, do princípio
federativo. Com isso, cada ordem jurídica (total e parciais) tem campo de atuação próprio,
devidamente traçado pela CF, e a total até pode interferir nas parciais, o que significa a hierarquia
entre elas, ou seja, quando uma norma extrai sua validade e legitimidade de outra146.
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“Em suma, a competência tributária identifica-se com a permissão para criar tributos, isto é, com o direito subjetivo de editar
normas jurídicas tributárias. Como vimos, a Constituição conferiu este direito subjetivo às pessoas políticas e a ninguém mais. E –
agora acrescentamos – de modo inalterável. É que as pessoas políticas, sendo simples delegadas, não têm poderes para alterar
as faculdades tributárias que lhes foram atribuídas pela Carta Suprema.” CARRAZA, Curso de direito constitucional tributário.
18. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 38/2002. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 434.
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“O estudo das normas gerais envolve, como visto anteriormente, não só a questão de sua função e natureza como de seus
limites. Por sua vez, esses temas só podem ser explicados à luz do federalismo, forma de Estado que lhes dá uma dimensão
especial e uma diferença específica. Nos Estados unitários, a expressão normas gerais ganha apenas a conotação imprecisa de
norma abrangente ou de princípio e diretriz. Já nos Estados federativos, as normas gerais versam sobre matéria que,
originariamente, é de competência concorrente. Padronizando a normatividade do conteúdo a ser desenvolvido pela legislação
ordinária dos entes estatais, inclusive da própria União, tornam de suma relevância a difícil tarefa de traçar-lhes os lindes. Têm as
normas gerais a natureza de regras quase constitucionais, pois são normas hierarquicamente inferiores à Constituição.
Entretanto, ao traçarem rumos à legislação das pessoas estatais, quer sejam veiculadas por leis complementares da União, quer
por meio de resolução do Senado Federal, erigem-se em posição de superioridade às demais leis ordinárias federais, estaduais
ou municipais. Configuram, assim, manifestação de um federalismo cooperativo ou integrativo, no qual há uma ordem jurídica
especial, ‘composta dessa quarta espécie normativa, nem federal, estadual ou municipal, mas acima de todo o ordenamento
dessas ordens jurídicas parciais e hierarquicamente inferior tão somente à Constituição Federal’.” BALEEIRO, Aliomar. Direito
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Não se pretende discutir a questão de hierarquia de leis no ordenamento jurídico
brasileiro147, mas, ao se tratar da competência tributária, ressalta a posição de destaque da União,
que pode, por Lei Complementar (LC), tratar de normas gerais de direito tributário, as quais terão
aplicabilidade nacional, para todos os entes federados, logo, estas serão hierarquicamente
superiores às demais ordens jurídicas parciais (federal, estadual, municipal e do distrito federal),
estando apenas abaixo das normas constitucionais. Assim, as leis complementares de caráter geral
desempenham o importante “papel de uniformizar critérios legislativos para instituição de
tributos”. Como são regras de observância obrigatória, mesmo que editadas pela União, guardam
o caráter de leis nacionais, pois vinculam até o legislador federal. Na verdade, os destinatários da
norma não são os administrados, mas o legislador, em cada nível de governo – lei para o legislador
–.148
Assim, para se compreender as competências tributárias no federalismo brasileiro, deve-se
remeter ao que diz Kelsen149 (citação no item 2.2, nota de rodapé n. 84), ou seja, de que a
competência legislativa no Estado federal implica, necessariamente, a existência de normas gerais
e locais, àquelas elaboradas pela União, responsável pelas leis de aplicabilidade em toda a
federação (nacionais), mas que também organiza leis aplicáveis somente à União (federais),
enquanto as normas locais têm aplicabilidade somente no limite territorial do ente federativo que
as elaborou, o que, no Brasil, ocorre no âmbito dos Estados-membros, Municípios e Distrito
Federal, ou melhor, reconhecidos como autônomos pela CF. Esta questão também é conhecida
pela convivência harmônica da ordem jurídica total ou global, do Estado brasileiro, e das ordens
jurídicas parciais, sendo uma central (União) e as outras periféricas (Estados-membros, Municípios
e Distrito Federal).
Discorrendo sobre a repartição de competências no Estado federal, Silva trata do princípio
da predominância do interesse, pelo qual, à União cabem as matérias de interesse geral, nacional,
tributário brasileiro. Atual. por Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 49-50.
147

“[...] As leis buscam seu suporte de validade diretamente na Constituição Federal. Se a Constituição não exige lei complementar,
tem-se que a lei ordinária pode validamente dispor sobre a matéria, não sendo pertinente qualquer comparação com o veículo
legislativo anteriormente utilizado. Não é o equivocado e desnecessário tratamento de certa matéria em lei complementar que
vai colocá-la, daí para diante, sob reserva de lei complementar, eis que a própria Constituição é que estabelece o que lhe será
complementar. A idéia de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, pois, é relativa. A lei ordinária simplesmente não
pode afrontar lei complementar nas matérias a esta reservadas, pois não constituirá, nesse caso, veículo legislativo apto a inovar
na ordem jurídica quanto a aqueles pontos. [...] ” PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: constituição e código tributário à luz da
doutrina e da jurisprudência. 6. ed. rev. atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado: ESMAFE, 2004, p. 97.

148

DENARI, Zelmo. Curso de direito tributário. 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 135.

149

KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. Tradução Luís Carlos Borges. Revisão técnica Péricles Prade. 2. ed. São Paulo:
Martins Fontes, 1992, p. 309-310.

47

enquanto aos Estados, os assuntos de interesse regional, e aos Municípios, as questões locais.150
Voltando à questão da LC no campo tributário, a CF lhe reserva duas funções: a de
complementar as disposições constitucionais e a excepcional de criar tributos. Na verdade, a
função de completar a CF é tríplice, conforme os incisos do art. 146, compreendendo dispor sobre
conflito de competência em matéria tributária, entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios; regular as limitações constitucionais ao poder de tributar; e, estabelecer normas
gerais de direito tributário. Mas, como a disciplina geral do sistema tributário está no texto
constitucional, a LC deve detalhá-lo, conforme seus limites, explicando o que está implícito na
Carta, completando e não emendando o conteúdo que o próprio texto constitucional prevê. E,
como a CF delineou o perfil do sistema tributário nacional, identificando cada espécie tributária, e
impondo os limites ao poder de tributar, cabe à LC ditar as regras gerais destes tributos, a fim de
dar uniformidade ao regramento básico da obrigação tributária e a todo o sistema tributário
nacional.151
Esta função da LC, de responsabilidade da União no Brasil, apenas reflete as características
do federalismo aqui vigente, o cooperativo, pelo qual o ente maior tem a função de coordenar e
organizar os assuntos de interesse de toda a federação, a fim de evitar conflitos, buscando um
tratamento uniforme em todo o território nacional, mantendo a unidade federativa. Mas isso, em
nenhuma hipótese pode implicar ingerência da União na competência tributária dos demais entes
federativos, o que também afrontaria a autonomia. Nesse sentido, Baleeiro152:
Os limites, não obstante, das normas gerais, encontram-se na própria autonomia das pessoas
estatais que compõe a Federação. Se, dentro do Direito Tributário, a prevenção de conflitos de
competência é um marco importante, indicador desses limites, a função de orientação, padronização
e uniformização ensejará dúvidas ao intérprete quanto à sua extensão. O federalismo integrativo, já
por si centralizador, não pode sufocar, de forma nenhuma a autonomia e a descentralização, enfim,
a dissemetria a que se refere Pontes de Miranda, sob pena de converter-se o país em verdadeira
unidade política. Ora, em um Estado dessa natureza, do tipo federal, a isonomia entre as ordens
jurídicas parciais (central, estadual e municipal, no caso brasileiro) é corolário lógico e necessário da
descentralização dinâmica. Se os tributos de competência dos Estados nascem de fonte jurídica
própria estadual, aqueles, atribuídos aos Municípios pela Constituição, somente surgem de atos do
Poder Legislativo municipal, órgão estatal eleito pelos munícipes, não pode haver hierarquia ou
150
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relação de supra-ordenação de um poder parcial sobre o outro. Caso houvesse, a descentralização
dinâmica (político-jurídica), característica essencial do federalismo, estaria prejudicada. Há sim
subordinação das três ordens parciais a uma ordem jurídica total, ou nacional, que corresponde à
parcela de poder não partilhada entre as distintas esferas estatais, e da qual são expressão mais
evidente as normas constitucionais e as normas gerais de Direito Tributário. Em consequência, as
normas gerais jamais substituem o exercício da competência legislativa da União, dos Estados, do
Distrito Federal e Municípios em tarefa financeira e tributária, de tal sorte que, havendo omissão do
legislador estadual ou municipal, não poderá a União – mesmo editando lei complementar – regular
o tributo de alheia competência, para valer no território daquela pessoa que renunciou à faculdade
de legislar, atribuída na Carta Magna.

Estas normas gerais de direito tributário, editadas pela União, também não poderão
restringir a competência legislativa plena dos entes federados, já que a receberam da própria CF,
logo, devem observância apenas às limitações contidas na Carta, nas Constituições dos Estados e
nas Leis Orgânicas do Distrito Federal e Municípios, e no Código Tributário Nacional (CTN), além, é
claro, do que preveem as normas gerais em matéria tributária, desde que não tenham incorrido
em inconstitucionalidade.
Por outro lado, caso não editada pela União, a LC de caráter geral, os entes federados,
como Estados-membros e Municípios, não ficam impedidos de exercer a sua competência,
elaborar legislação tributária e cobrar seus tributos, já que a competência recebida é originária e
disposta na CF. Assim, aplica-se o art. 24 e seus parágrafos da CF, que estabelece a competência
legislativa concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal, para tratar de direito
tributário, sendo a regra de que a União estabelece normas gerais, as quais não excluem a
competência suplementar dos Estados e, na falta da norma geral, os Estados podem exercer a
competência legislativa plena, a qual ficará suspensa se contrariar legislação federal
superveniente.
E, ainda, que os Municípios não estejam previstos na competência legislativa concorrente,
a partir da posição que ocupam na CF, como verdadeiros entes autônomos, não se tem como
negar o direito deles também adotarem a regra estabelecida acima quanto à competência
legislativa sobre direito tributário, pois a falta de norma geral da União não pode restringir o
exercício da competência originária recebida da Carta. Esta é uma combinação conjunta dos arts.
24 e 146, CF, que “ganha desdobramentos sui generis em Direito Tributário”, mas é claro, somente
sobre assuntos de interesse local.153 Além, é claro, da aplicabilidade ao Distrito Federal em
153
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assuntos de seu interesse.
Em poucas palavras Carraza154 discorre sobre o assunto acima:
Merece também registrado que a competência tributária – como todas as competências
constitucionais – é de ordem pública. Assim, a pessoa política não pode nem usurpar competência
tributária alheia, nem aquiescer que sua própria competência tributária venha a ser utilizada por
outra pessoa política.

Depois da passagem pelas premissas básicas sobre a competência tributária no federalismo
brasileiro, agora se abordará sua divisão ou classificação e características, mas mais num sentido
prático do que propriamente científico, já que isso auxiliará a compreensão da posição do Simples
Nacional no ordenamento jurídico brasileiro, o que será estudado no capítulo terceiro.
Nessa senda, tem-se como competência privativa, àquela atribuída com exclusividade a um
ente político para criar impostos, como o imposto de importação que cabe à União, o ICMS aos
Estados e ao Distrito Federal, e o ISS aos Municípios; a competência residual, atribuída a União em
relação a impostos sobre situações não previstas (art. 154, I, CF, obedecido o princípio da nãocumulatividade); e, a competência comum, atrelada às taxas e contribuições de melhorias, de
atribuição de todos os entes políticos (art. 145, II e III, CF). Porém, a União teria, ainda, uma
competência extraordinária, referente ao imposto em caso de guerra (art. 154, II, CF), que poderia
ser instituído a par da competência privativa dela, União, e também da dos demais entes políticos,
e dos que ela pode criar no campo residual, englobando impostos que competem ao outros entes
federativos.155
Destaca-se que, esta divisão das competências em privativas, residuais e comuns não
significa, por exemplo que, na comum, cada ente federativo poderá tratar de todos os tributos, o
que importaria na ingerência de um ente sobre a autonomia do outro. Logo, além da divisão
legislativa e material de competências, a CF também se preocupou com a divisão territorial, ou
seja, como Estados, Municípios e Distrito Federal podem legislar concorrentemente sobre os
mesmos tributos, a fim de evitar conflitos entre eles. Assim, suas legislações somente valerão
dentro do respectivo território de abrangência, o que Canotilho denomina de espaços normativos
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autônomos156 ao tratar do princípio da competência. De outro norte, como a União tem atribuição
para instituir tributos federais, estes valerão em todo o território nacional, devendo ser uniforme,
sem qualquer discriminação em relação a um ente federado, salvo a possibilidade de incentivos
fiscais para promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões
do país (art. 151, I, CF).157
Cabe elencar, então, as principais competências atribuídas pela CF aos entes políticos,
relativamente aos impostos (que terão aplicabilidade neste estudo, com o Simples Nacional).
Assim, a União pode instituir os impostos previstos nos arts. 153 e 154, os Estados-membros os do
art. 155, os Municípios os do art. 156, e o Distrito Federal os do art. 155 e 156, conforme arts. 32,
parágrafo (§) 1º e 147, parte final.
A par destas colocações, ressalta a circunstância de que quem pode o mais, pode o menos
em matéria tributária, conforme Carraza158:
O que queremos significar é que quem pode tributar pode, do mesmo modo, aumentar o tributo,
minorá-lo, parcelar seu pagamento, isentá-lo, no todo ou em parte, remi-lo, anistiar as infrações
fiscais, ou, até, não tributar, observadas sempre, é claro, as diretrizes constitucionais. Tudo vai
depender de uma decisão política, a ser tomada pela própria entidade tributante. Temos, pois, que o
titular da competência tributária não pode nem substancialmente modificá-la, nem aliená-la, nem
renunciá-la. Admite-se, todavia, que a deixe de exercitar, que a exercite apenas em parte ou que,
após exercitá-la, venha a perdoar o débito tributário nascido ou a permitir que ele seja saldado em
prestações sucessivas. Tudo com base na lei. Resulta do exposto que a competência tributária pode
ser colocada no plano da atividade tributária em sentido primário (abstrato, legislativo), sendo lógica
e cronologicamente anterior ao nascimento do tributo.
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Mas estas ações devem observar certos limites, ditos objetivos, e pelo que já foi possível
observar, estão na CF e nas regras gerais de direito tributário. Em relação à CF, destacam-se os
limites insertos nos arts. 150 a 152, os quais estão dispostos na seção “das limitações do poder159
de tributar”, sendo também ditos princípios fundamentais da tributação. Ei-los: legalidade (art.
150, I); isonomia (art. 150, II); irretroatividade (art. 150, III, “a”); anterioridade (art. 150, III, “b”);
proibição do confisco (art. 150, IV); liberdade de tráfego (art. 150, V); imunidades (art. 150, VI); e,
outras limitações ou imposições (obrigação da União instituir tributos uniformes em todo o
território nacional – art. 151, I; proibição de isenção heterônoma, de um ente sobre tributos de
outro – art. 151, II). Contudo, este trabalho não tem por objetivo analisar cada um deles, sob pena
de se transformar num manual de direito tributário.
Mas, não se pode deixar de trazer algumas considerações sobre outras regras e princípios,
que somente se aplicariam a algumas situações específicas, como o faz Amaro, ao tratar da não
cumulatividade aplicável ao ICMS e ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); a seletividade
em razão da essencialidade do produto também aplicável ao IPI, mas que pode ser opcional para o
ICMS; a generalidade, universalidade e progressividade do imposto de renda; a progressividade do
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU); e a progressividade e diferença
de alíquotas para o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) em razão da produtividade
da terra.160
Amaro também trata de outros princípios aplicáveis à tributação, decorrentes da ordem
econômica disposta na CF (a qual será estudada no capítulo seguinte), como o do art. 170, IX, que
determina tratamento favorecido para as EPP, constituídas sob as leis brasileiras e com sede e
administração no Brasil; além do tratamento diferenciado e favorecido para as ME e EPP,
conforme art. 179, que deve ser combinado com o art. 146, III, “d”, o qual requer LC instituidora.
Afora o incentivo à atividade econômica, no art. 174, como função do Estado, que pode se dar por
normas tributárias.161
Portanto, estabelecidas as bases do federalismo brasileiro, dito cooperativo e democrático,
sendo a União o ente responsável pela sua coordenação nacional, e as consequências dessa
159

Como já se disse ao início deste tópico, seguindo os ensinamentos de Carraza, o poder de tributar tinha a Assembléia Nacional
Constituinte, a qual reservou aos entes políticos a competência, dita atribuição. Porém, essa é uma discussão terminológica, da
doutrina, mas que não pode ser desconsiderada. CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 18. ed.
rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n. 38/2002. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 429 e 434.
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AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 171-172.
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AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 173-174.
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coordenação na área tributária, considerando, também, que cabe à União elaborar as normas
gerais em matéria tributária, obedecidos alguns limites impostos pela CF, no próximo tópico se
abordarão as políticas públicas tributárias, a ordem econômica na CF e as políticas públicas de
desenvolvimento e inclusão social, para no último item tratar-se do Simples Nacional.
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CAPÍTULO 02

POLÍTICAS PÚBLICAS TRIBUTÁRIAS DE INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO E
INCLUSÃO SOCIAL

Compreendida a estrutura do federalismo brasileiro e os reflexos nas competências
tributárias dos entes federados, passa-se ao estudo das políticas públicas tributárias de indução ao
desenvolvimento e inclusão social. Para tanto, será preciso conhecer as formas de tributação
existentes, a fiscal e a extrafiscal, e desta, a repressora e a favorecedora, o que será primordial
para o entendimento das políticas públicas tributárias de indução ao desenvolvimento e inclusão
social.
Desenvolvimento e inclusão social, como se verificará, perpassam pela compreensão da
ordem econômica prevista na CF, mas entendida no sentido jurídico e não meramente econômico.
Assim, observar-se-á que, pela reunião desses três elementos, a extrafiscalidade, a ordem
econômica na CF e as políticas públicas tributárias indutoras, ter-se-á como exemplo concreto o
Simples Nacional, uma política pública tributária extrafiscal de indução ao desenvolvimento e
inclusão social no Estado federal brasileiro.
2.1 Fiscalidade e extrafiscalidade tributária
A compreensão da fiscalidade e da extrafiscalidade tributária carece do entendimento das
funções estatais, a partir, sobretudo, das premissas constantes da CF. Esta inseriu na sociedade
brasileira novas maneiras de pensar e de ver o papel do Estado como ente garantidor de direitos
mínimos – direitos e garantias fundamentais e coletivos – e promotor de políticas públicas
indutoras do desenvolvimento e inclusão social – leia-se direitos sociais e coletivos –. Ou seja, o
Estado não é mais apenas um garantidor de direitos, devendo se transformar num dos maiores
promotores dos direitos sociais e coletivos.
Voltando um pouco na história, percebe-se que o Estado deixou de ser absolutista –
instrumento de arbítrio e opressão ilimitados –, e se tornou liberal, protegendo o indivíduo do
próprio despotismo estatal, garantindo um espaço de liberdade irreprimível. No período liberal,
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então, vigorava a essencialidade da garantia das liberdades privadas dos indivíduos, dos direitos
do homem, impondo-se limites ao poder político, motivo pelo qual se mostrou de enorme
utilidade a técnica da separação de poderes.1 Embora presentes progressos no paradigma liberal,
a realidade mostrava a insuficiência para assegurar a dignidade humana, consolidando-se a
convicção de que, para o efetivo desfrute dos direitos individuais era necessário garantir
condições mínimas de existência a cada indivíduo.
Editaram-se, então, na Inglaterra, na metade inicial do século XIX, as primeiras normas
sociais, com o fim de diminuir os impactos da Revolução Industrial. Mais tarde, na virada para o
século XX, desponta o Estado do Bem-Estar Social e, juntamente com ele uma consagração de
novos direitos, os quais demandam prestações estatais voltadas à salvaguarda de condições
mínimas de vida aos indivíduos. Tais direitos penetraram nas Constituições, especialmente a partir
da Constituição de Weimar de 1919. Contudo, foi a grande crise do capitalismo, ocorrida entre as
duas grandes guerras mundiais, que tornou definitiva a superação do paradigma liberal de Estado.
Assim, o Poder Público afasta-se da sua posição anterior e assume um papel mais ativo. O
Estado Liberal transforma-se no Estado Social – também conhecido como o Estado de bem-estar,
o welfare state –, preocupando-se não apenas com a liberdade, mas também com o bem-estar
dos cidadãos. Este novo paradigma caracteriza-se pelo crescente intervencionismo em prol das
partes mais fracas das relações sociais, além de dar-se a positivação dos direitos sociais e
econômicos 2 . Atualmente, Grau discorre sobre a circunstância de os governos nacionais,
especialmente no Brasil, estarem substituindo a economia de bem-estar da CF por um modelo
neoliberal:
A substituição do modelo de economia de bem-estar, consagrado na Constituição de 1988, por
outro, neoliberal, não poderá ser efetivada sem a prévia alteração dos preceitos contidos nos seus
arts. 1º, 3º e 170. À luz dessa verificação cabe cogitarmos da relação de compatibilidade ou
incompatibilidade entre a Constituição de 1988 e o programa de governo neoliberal introduzido por

1

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 21-22.

2

“A evolução, cujos traços gerais foram acima descritos, caracterizou-se em suma pela consagração, ao lado dos direitosresistência, de direitos ‘econômicos e sociais’. Ou seja, ao lado de direitos que impunham ao Estado limitações, que lhe
determinavam abstenção: não fazer, foram reconhecidos direitos a prestações positivas do Estado, que se vê obrigado, não raro,
a criar serviços públicos para atendê-los (p. ex., previdência social). Ao mesmo tempo, contra o individualismo extremado, se
foram reconhecendo direitos em favor dos grupos sociais, o que não se fazia nas primeiras declarações.” FERREIRA FILHO,
Manoel Gonçalves. Curso de direito constitucional. 30. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 288.
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Collor e retomado por Fernando Henrique; a semelhança entre as propostas de reforma
constitucional de ambos ainda não foi suficientemente analisada.3

O advento desta segunda dimensão de direitos fundamentais – sociais e econômicos –
impôs ao Estado o cumprimento de prestações positivas, via políticas públicas interventivas.
Reclamou-se a promoção efetiva da igualdade no plano dos fatos, não mais a mera igualdade de
todos perante a lei; tornou-se necessário assegurar condições materiais mínimas para que as
liberdades individuais pudessem ser efetivamente desfrutadas por seus titulares. 4 Segundo
Sarmento5, “aquele que era, na lógica do liberalismo, o inimigo número um dos direitos humanos,
passa à condição de agente promotor destes direitos”.
Segundo Sarlet, no Brasil, a atual CF inovou no sentido de que os direitos fundamentais
foram positivados logo no início do texto. Houve uma ampliação do catálogo de direitos
fundamentais, aumentando, por conseguinte, o elenco dos direitos protegidos. O catálogo de
direitos fundamentais – Título II da CF –, além de contemplar direitos de diversas dimensões,
demonstra sintonia com a Declaração Universal de 1948 e com os principais pactos internacionais
sobre Direitos Humanos. Nesse sentido, manifesta-se referido autor:
A Constituição de 1988 foi a primeira na história do constitucionalismo pátrio a prever um título
próprio destinado aos princípios fundamentais, situado – em homenagem ao especial significado e
função destes – na parte inaugural do texto, logo após o preâmbulo e antes dos direitos
fundamentais. Mediante tal expediente, o Constituinte deixou transparecer de forma clara e
inequívoca a sua intenção de outorgar aos princípios fundamentais a qualidade de normas
embasadoras e informativas de toda a ordem constitucional, inclusive dos direitos fundamentais,
que também integram aquilo que se pode denominar de núcleo essencial da Constituição material.
Igualmente sem precedentes em nossa evolução constitucional foi o reconhecimento, no âmbito do
direito positivo, do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inc. III, da CF),
que não foi objeto de previsão no direito anterior.6

Por isso, o ordenamento constitucional brasileiro está baseado, sobretudo, na dignidade da
pessoa humana – art. 1º, III, CF – a qual, inclusive, foi elevada à categoria de fundamento do
Estado Democrático de Direito7. Nessa esteira, o legislador não se preocupou apenas com os

3

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 46.

4

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 31-36, passim.

5

SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 36.

6

SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 110-111.

7

“A dignidade da pessoa humana faz com que o Estado não abandone o respeito aos direitos e liberdades individuais dos
indivíduos, quando da busca dos interesses da Nação, como se fosse um mínimo invulnerável. Contudo, excepcionalmente, sem
desrespeitar a pessoa humana, pode-se limitar o exercício de alguns direitos e liberdades individuais.” MORAES, Alexandre de.
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direitos e garantias fundamentais individuais, mas também com os coletivos, como se observa do
Título II, Capítulo I – art. 5º – da CF.
De outro norte, o constituinte também tratou de inserir no corpo constitucional – art. 3º –
alguns objetivos a serem buscados pelo Estado, ou melhor, pela República Federativa do Brasil,
destacando-se a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais
e regionais, além da promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Porém, ao mesmo tempo em que o Estado brasileiro se fundamenta sob a dignidade da
pessoa humana, não se preocupa apenas com os interesses individuais e coletivos, mas também
com os sociais. Logo, não se poderia deixar de lado a disciplina destes referidos direitos, como se
fez nos arts. 6º e 193 e seguintes, da CF. Diga-se mais, a previsão expressa de alguns direitos na CF
não concretiza nenhuma discriminação – ao passo que Reis e Melo chamam de discriminação
inversa8 –. Infelizmente, no que respeita à promoção dos direitos sociais e coletivos o ente
legislativo foi vago, na maior parte das vezes, deixando um verdadeiro campo aberto, não
definindo a qual das esferas públicas 9 compete – se a União, aos Estados-membros, aos
Municípios e ou ao Distrito Federal –.
Não se pode perder de perspectiva, então, que o Estado, enquanto garantidor de alguns
direitos e promotor de tantos outros, deve se valer de políticas públicas objetivas, seja através de
ações ou até de outras formas de incentivos. Para a satisfação destes desideratos – ações – o ente
público necessita de receita, ou melhor, numerário, o qual é obtido através da tributação, também
Curso de direito constitucional. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 50.
8

“Na teoria constitucional contemporânea e no âmbito do direito positivo de diferentes países, ganha sempre maior espaço a
temática das discriminações inversas ou affirmative actions que trata de discriminações positivas dirigidas a compensar as
discriminações sociais negativas contra os menos favorecidos pelo sistema. Nessa perspectiva, as discriminações inversas
conduzem a uma noção plural da cidadania, no sentido em que se abrem fragmentariamente com relação às diferenças e às
condições particulares de grupos minoritários, sem que disso resulte a negação do princípio da igualdade. Na gama dos direitos e
garantias da Constituição da República Federativa do Brasil, por exemplo, pode-se destacar como discriminações inversas a
proteção especial dada à família (art. 226); à união estável entre homem e mulher como entidade familiar (art. 226, §3º); à
mulher ao afirmar a igualdade aos homens (arts. 5º, I, e 226, §5º); aos portadores de deficiência (arts. 203, V e 227, II), aos idosos
(arts. 203, V e 230); aos índios, reconhecendo sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos
originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam (arts. 231 e 232); entre outras.” REIS, Jorge Renato dos; MELO, Milena
Petters. Imigração e relações interculturais no contexto globalizado entre igualdade e diversidade, as novas fronteiras da
democracia. In: LEAL, Rogério Gesta e REIS, Jorge Renato (org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 1.
ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 2.640, tomo 9.

9

O art. 23 da CF elenca algumas atividades que seriam de competência concorrente entre a União, os Estados-membros, o Distrito
Federal e os Municípios, podendo-se citar aqui, os incisos II (cuidar da saúde e assistência pública), IX (promover programas de
construção de moradias e melhoras das condições de habitação, afora o saneamento básico), X (combater a pobreza e os fatores
de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos) e o parágrafo único (leis complementares fixarão
normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional).
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chamada de política fiscal ou arrecadatória. Esta serve para o Estado se sustentar, mantendo todo
o seu aparato, que envolve os três poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário – e também
promover ações políticas, econômicas e sociais. Esta, inclusive, é a posição de Nabais:
Finalmente, dum ponto de vista teleológico ou finalista, o imposto é exigido pelas entidades que
exercem funções públicas para a realização das suas funções de carácter não sancionatório. O que
significa que o imposto pode ter por finalidade não apenas a finalidade financeira ou fiscal, mas
também outras, excluída a função sancionatória. Por conseguinte e de um lado, os impostos, que
mesmo na época do liberalismo econômico oitocentista nunca tiveram uma natureza totalmente
neutra em termos econômicos e sociais, prosseguem, sobretudo no actual Estado social, ao lado da
finalidade reditícia, os mais variados objectivos de natureza econômica e social.10

Mas, ao lado da política arrecadatória deve estar a política tributária, as quais não podem
ser entendidas como a mesma coisa. A política tributária deve ter por finalidade uma justiça fiscal,
norteando a distribuição de recursos, buscando o desenvolvimento econômico, promovendo o
pleno emprego, atendendo às finalidades sociais, combatendo a inflação, garantindo o equilíbrio
do balanço dos pagamentos internacionais, enfim, permitindo a coordenação fiscal entre as
finalidades política, jurídica e administrativa dos governos.11 Logo, é através da política de justiça
fiscal que o Estado arrecada dinheiro para satisfazer os seus interesses, sem poder deixar de lado a

satisfação dos interesses dos cidadãos, sejam esses interesses individuais, coletivos ou sociais.
A política arrecadatória do ente público não pode, porém, ser usada arbitrariamente. Para
tanto, o constituinte assegurou alguns direitos aos cidadãos e aos próprios entes federados, que
acabam se refletindo em deveres do Estado na ação arrecadatória. Este aspecto recebeu
tratamento específico na CF, no Título VI, que trata da Tributação e do Orçamento, Capítulo I, do
Sistema Tributário Nacional, Seção II, Das Limitações do Poder de Tributar.
Quanto ao aspecto da tributação – como já se disse no capítulo 2, item 2.4 – no Brasil, cada
ente político – União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal – possui legitimidade para
criar e cobrar determinados tributos, com base no texto da CF. Por isso, o sistema tributário
nacional, na verdade, é um sistema constitucional tributário, com toda sua base na Lei
Fundamental.
Infelizmente, no Brasil, a política arrecadatória e a tributária têm sido usadas com um
10

NABAIS, José Casalta. Direito fiscal. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 18.

11

MARTINS, Ives Granda da Silva. Princípio da eficiência em matéria tributária. In: MARTINS, Ives Granda da Silva (coord.). Princípio
da eficiência em matéria tributária. Conferencista inaugural José Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.
33. (Pesquisas tributárias. Nova série n. 12)
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caráter meramente impositivo, ou seja, com o fim único de arrecadar recursos para os cofres
públicos, e a qualquer custo, sem se preocupar com os direitos do cidadão contribuinte. O que se
tem na realidade é uma carga tributária elevadíssima, a qual consome praticamente quatro meses
ao ano de salário do contribuinte para o pagamento de tributos, seja de forma direta ou indireta e
muitas vezes em cascata. Isso, de certa forma, apenas revela a falta de uma política tributária
adequada, capaz de respeitar os ditames da CF e os direitos do contribuinte, que também se
revelam em deveres do Estado para com eles, e assegurem um mínimo de retorno adequado e
suficiente à satisfação das necessidades da população. Este aspecto, portanto, necessita de uma
reforma que mire a legitimação da tributação, conforme Ichihara12:
A verdadeira reforma tributária deve ser boa para o Fisco, para o contribuinte e para os
consumidores, enfim, para o povo em geral e para o Brasil. É necessário em última análise não só a
legalidade ou a constitucionalidade na instituição e arrecadação de tributos, mas sobretudo é
preciso a legitimação da arrecadação tributária. Esta legitimação só será possível se a tributação for
eficiente no sentido da realização da justiça fiscal, respeitando a isonomia e a capacidade
contributiva como vetores fundamentais. Não é só isso: necessária a transparência na aplicação dos
recursos arrecadados no sentido de que tanto os contribuintes e o povo saibam que existe retorno
dos recursos em forma de serviços públicos e obras.

Por outro lado, ao mesmo tempo em que a arrecadação do Estado se dá através da
tributação – respeitando ou devendo respeitar a ordem normativa sistematizada a partir da CF –,
seja para mantê-lo, satisfazer os objetivos traçados na Carta da República – art. 3º – e promover
os direitos econômicos, sociais e coletivos, muitas vezes esta tributação também é usada com o
fito de constranger algumas atividades dos particulares, como se elas não interessassem à
coletividade, ao mesmo tempo em que o Estado não as considera ilícitas13 e não quer proibi-las.
Ex.: a tributação incidente sobre as bebidas alcoólicas e cigarros14. A este tipo de atuação estatal
se denomina tributação extrafiscal15, e a dita repressora. Nabais discorre sobre a extrafiscalidade
12

ICHIHARA, Yoshiaki. Princípio da eficiência em matéria tributária. In: MARTINS, Ives Granda da Silva (coord.). Princípio da
eficiência em matéria tributária. Conferencista inaugural José Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.
171. (Pesquisas tributárias. Nova série n. 12)

13

“O Estado não pode tributar, ou melhor, não se pode ter como hipótese de incidência da norma tributária condutas tidas por
ilícitas, as quais sofrem a incidência da norma penal.” FURLAN, Valéria C. P. IPTU. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 133.

14

Nota de rodapé n. 58. In: CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 18. ed. rev., ampl. e atual. até a
Emenda Constitucional n. 38/2002. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 93.

15

“De nossa vez, conceituamos a extrafiscalidade dos impostos como sendo a forma empregada pelo Estado, exclusivamente via
tributação, para atingir fins não meramente arrecadatórios, mas preponderantemente ordinatórios, quer para incentivar
determinados comportamentos, quer para desestimulá-los (impostos proibitivos), afastando-se eventuais efeitos confiscatórios.
Dissemos exclusivamente via tributação para ressaltar que não poderá haver regulamentação do comportamento humano
mediante atuação direta do Estado concomitantemente ao emprego da tributação extrafiscal, que, como vimos, é forma indireta
de se disciplinar o comportamento social.” FURLAN, Valéria C. P. IPTU. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 133.
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sufocante ou repressora:
Mais, entre nós, como de resto lá fora, não está constitucionalmente vedada a possibilidade de o
Estado utilizar o imposto (e quem diz o imposto diz o agravamento do imposto) com o objectivo ou
finalidade principal ou dominante de evitação de certos comportamentos econômicos e sociais dos
seus destinatários (impostos sufocantes na terminologia alemã, e destrutive taxes na designação
anglo-saxónica), caso em que, em rigor, não estamos face a (verdadeiros) impostos subsumíveis na
‘constituição fiscal’ (dominada por uma exigente reserva de lei e pelo princípio da igualdade aferido
pela capacidade contributiva), mas antes perante típicas medidas de intervenção econômica e social
por via fiscal a subsumir na ‘constituição económica’ (ancorada num flexível princípio da legalidade e
nas exigências do princípio da proibição do excesso ou da proporcionalidade lato sensu). Por isso,
impõe-se nesta sede distinguir muito claramente os verdadeiros impostos ou impostos fiscais, que
têm por objectivo ou finalidade principal a obtenção de receitas, dos falsos impostos ou impostos
extrafiscais cuja finalidade principal é, em direitas contas e no limite, evitar ou obstar à verificação
do respectivo pressuposto de facto ou facto gerador. O que os configura como verdadeiros
‘impostos suicidas’, os quais, como bem se compreende, não podem ter por suporte a ‘constituição
fiscal’.16

Esta espécie de atuação do Estado, a qual se chama extrafiscalidade, muitas vezes não se
dá somente através de elevada tributação sobre alguns bens ou atividades a fim de reprimi-las,
como demonstrado acima. Pode, em alguns casos, ocorrer uma não tributação e até uma
diminuição desta, como é o caso da não incidência, da isenção e da diminuição de alíquotas, a fim
de promover o desenvolvimento e a inclusão social, a partir do incentivo ao exercício de algumas
condutas, meramente na atividade econômica. Discorrendo sobre a tributação no Brasil,
Rodrigues diz que esta tem dois sentidos teleológicos bem distintos, num busca sustentar e
manter o Estado, noutro atenta para a construção do desenvolvimento econômico e social, logo,
respectivamente, tem-se a fiscalidade e a extrafiscalidade tributária, “institutos jurídicos vigentes
aqui na terra brasilis”17.
Então, se, para se manter e agir, o Estado precisa de recursos financeiros, em outras
hipóteses a fim de estimular o desenvolvimento18 e a inclusão social, o Estado impulsiona
determinadas condutas dos cidadãos, praticando incentivos no campo tributário, como a
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NABAIS, José Casalta. Direito fiscal. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 19.
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RODRIGUES, Hugo Thamir e FREITAS, Daniel Dottes de. Cooperativismo interinstitucional público: uma proposta de gestão
pública tributária para superação da guerra fiscal em busca do desenvolvimento. In: LEAL, Rogério Gesta e REIS, Jorge Renato
(org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 1. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 2.687, tomo 9.

18

RODRIGUES, Hugo Thamir e FREITAS, Daniel Dottes de. Cooperativismo interinstitucional público: uma proposta de gestão
pública tributária para superação da guerra fiscal em busca do desenvolvimento. In: LEAL, Rogério Gesta e REIS, Jorge Renato
(org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 1. ed. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 2.686-2.689,
passim.
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diminuição da carga tributária (não-incidência e deduções) e até a isenção19, a qual “é exceção
feita por lei à regra jurídica de tributação”20.
Como já mencionado, algumas vezes a voracidade arrecadatória do Estado, manifestada
através da tributação fiscal – e também extrafiscal (repressora) –, não é capaz de proporcionar ao
Estado condições de satisfazer os seus imperativos, as necessidades vitais básicas das pessoas, os
direitos econômicos, sociais e coletivos. Então, para que cada um consiga aquilo que o Estado não
foi capaz de suprir, alguns recursos devem ser salvaguardados por situações de não-incidência,
deduções e isenções, legalmente autorizadas, segundo Carraza.21
Nabais vai além, referindo, também, que nos casos de extrafiscalidade, seja a sufocante ou
facilitadora, as quais, de regra, buscam efeitos econômicos e sociais, elas “não integram o direito
fiscal, mas antes o direito econômico fiscal, o que leva naturalmente a que não se lhes aplique, ao
menos integralmente, os princípios e preceitos constitucionais integrantes da ‘constituição
fiscal’”22, justamente para se atingir fins econômicos e sociais.
Assim, como já se apresentaram algumas ideias sobre extrafiscalidade, redunda que esta
pode ser dividida em dois campos de atuação, a repressora e a favorecedora. Segundo Furlan, a
repressora com o fim de reprimir ou desestimular alguma contuda, enquanto a favorecedora para
estimular determinado comportamento. 23 Nabais, neste ponto, como já referido, inclui a
extrafiscalidade no âmbito do direito econômico fiscal, mas a dividindo também em dois tópicos, o
dos agravamentos fiscais e o dos benefícios fiscais:
Como já referimos e ao contrário do que a doutrina em geral faz, distinguimos entre o direito fiscal
tout court ou direito fiscal clássico e o direito econômico fiscal. Pois bem, como igualmente resulta
do que fomos dizendo, podemos definir o direito econômico fiscal como o conjunto de normas
jurídicas que regula a utilização dos instrumentos fiscais, isto é, dos impostos e dos benefícios fiscais,
com o principal objectivo de obter resultados extrafiscais, mormente em sede de política económica
e social. Ou por outras palavras, a disciplina jurídica da extrafiscalidade. Um conjunto de normas que

19

A isenção é uma decorrência do poder de tributar, o que para José Souto Maior Borges “na outorga constitucional de
competência tributária está necessariamente contida a atribuição da faculdade de isentar. Neste sentido, pode-se afirmar que o
poder de isentar é corolário do poder de tributar.” BORGES, José Souto Maior. Isenções tributárias. 2. ed. São Paulo: Sugestões
Literárias, 1980, p. 32; “Esta definição parte da estrutura legislativa, oriunda das normas constitucionais de competência
tributária, pelas quais quem tributa pode isentar, mas apenas no que for de sua competência, pois não é permitida a isenção
heterônoma.” LUNARDELLI, Pedro Guilherme Accorsi. Isenções tributárias. São Paulo: Dialética, 1999, p. 84-85.

20

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 25. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 225.

21

CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 18. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n.
38/2002. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 87.

22

NABAIS, José Casalta. Direito fiscal. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 66.

23

FURLAN, Valéria C. P. IPTU. São Paulo: Malheiros Editores, 1998, p. 140-141.
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apenas formalmente integram o direito fiscal, já que têm por finalidade principal ou dominante a
consecução de determinados resultados econômicos ou sociais e não a obtenção de receitas para
fazer face às despesas públicas. E ao dizermos isto, nos termos em que o fazemos, estamos já a
aludir aos dois grandes domínios ou sectores do direito econômico fiscal: o domínio ou sector dos
impostos extrafiscais ou de agravamentos extrafiscais de impostos e o domínio ou sector dos
benefícios fiscais. A cada um destes dois domínios ou sectores vamos, pois, dedicar os números que
se seguem.24

A extrafiscalidade repressora, como já apresentado, significa a elevada carga tributária
sobre alguns produtos e atividades para reprimir estas condutas, quando o Estado não quer
propriamente proibi-las. Agora, a extrafiscalidade favorecedora é usada como um meio de indução
ao desenvolvimento econômico e social para, exatamente, estimular e favorecer o exercício de
algumas atividades. Ou, para Schoueri25, a norma tributária indutora – extrafiscal – exerce seu
papel privilegiando o comportamento desejado ou discriminando o indesejado, direcionando o
ambiente econômico social, ou melhor, induzindo a pessoa a modificar seu hábito.
Diretamente, a questão da extrafiscalidade ou das normas tributárias indutoras, tem
assento também em outro mote sobre o uso direito, de cunho mais genérico, que busca
demonstrar uma nova forma de uso do ordenamento jurídico, ou melhor, o abandono da função
eminentemente repressora em razão do aspecto promocional26.
Bobbio, por exemplo, aborda vários sentidos do direito, como (i) a sua função terapêutica,
também dita predominante, ou seja, de repressão dos comportamentos desviantes (direito penal)
e resolução dos conflitos de interesse (direito civil), depois trata do direito como (ii) normas de
organização e não só normas de comportamento, abordando, também, (iii) a função distributiva
do direito – de repartição dos recursos, econômicos e não econômicos –, bem como refere (iv) a
função promocional do direito, ou seja, a de que o direito não atua só punindo a inobservância das
normas, mas também premia a observância. É o caso, por exemplo, de o Estado encorajar algumas
atividades (econômicas ou não), valendo-se do incentivo ou do prêmio, isto é, do procedimento da
sanção positiva. Esse procedimento é uma vantagem oferecida a quem observe a norma, já quem
não observa não sofre nenhuma consequência – jurídica –. Este é um fenômeno do Estado
24

NABAIS, José Casalta. Direito fiscal. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 419-420.

25

SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 204-206,
passim.

26

“Finalmente, há que se assinalar que o segmento mais operacional da extrafiscalidade é, sem sombra de dúvida, o dos benefícios
fiscais. O que não só resulta da simples verificação da realidade, como é mais consentâneo com o próprio entendimento actual
do direito que, no dizer de Norberto Bobbio, tem hoje uma importante função promocional.” NABAIS, José Casalta. Direito fiscal.
4. ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 422.
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moderno, seja capitalista ou socialista, que considera a função do direito, partindo da estrutura à
função. Assim, o efeito repressivo ou promocional do direito depende do direito entendido como
meio de condicionamento dos comportamentos.27
Historicamente, o emprego de normas tributárias como instrumento de indução não é
novo, e no que se refere ao desenvolvimento do emprego destas na Europa, nota-se que,
conquanto na Idade Média não fosse comum sua utilização, tendo em vista a própria causalidade
do tributo e sua relação direta com gastos do Soberano, pode-se encontrar, na época do Rei
Henrique II, da Inglaterra, a sugestão de seu tesoureiro para a criação de um imposto com
finalidades ambientais, que se cobraria sobre florestas e podas. No Brasil, voltando-se no tempo, é
possível encontrar uma série de medidas adotadas como forma de incentivo ou desestímulo de
atividades, com relação direta na atividade econômica. 28
Portanto, a par dessa compreensão, ressoa que a extrafiscalidade favorecedora é aquela
destinada a estimular determinadas condutas, especialmente quando o Estado não consegue
atingir seus objetivos por mãos próprias, e, objetivos estes traçados na CF, art. 3º. Na atualidade,
então, tem-se a seguinte hipótese: a Lei do Simples Nacional diminuiu a carga tributária para
determinada categoria de empresas, baseada, sobretudo, no faturamento destas. Para isso, sem
dúvida, a intenção do legislador foi incentivar a atividade econômica, fomentando a regularização
das pequenas e microempresas, para estimular o desenvolvimento e aumentar o número de
empregos formais. Agora, ao adotar esta política, não se pode desconsiderar que se levou em
conta um aspecto do direito tributário, a tal da capacidade contributiva que, no caso, revela-se
pelo faturamento das empresas beneficiadas.
Para se entender a questão da capacidade contributiva, antes de tudo, deve-se fazer
referência ao princípio da igualdade, previsto no art. 5º, caput, da CF, o qual diz que “todos são
iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Esta igualdade é dita substancial ou
formal. Contudo, para se promover a igualdade de todos é preciso que esse todo seja diferenciado
na medida da sua desigualdade29. Ora, por mais que todos sejam iguais perante a lei, na prática,

27

BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Trad. Daniela Beccaria Versiani: rev. téc. Orlando
Seixas Bechara e Renata Nagamine. Barueri: Manole, 2007, p. 90-109, passim.

28

SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 109-110 e
122-125, passim.

29

“Dessa forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos
desiguais, na medida em que se desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que realmente protege
são certas finalidades, somente se tendo por lesado o princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra
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nem todos são iguais fisicamente, nem têm as mesmas oportunidades e nem conseguem atingir os
mesmos níveis de educação, cultura, saúde e moradia.
Assim, o princípio constitucional tributário da capacidade contributiva é derivado do
princípio fundamental da igualdade, e se revela de forma que quem tem mais, é mais rico,
abastado, pague mais impostos. Nesse sentido, Carraza30:
O princípio da capacidade contributiva hospeda-se nas dobras do princípio da igualdade e ajuda a
realizar, no campo tributário, os ideais republicanos. Realmente, é justo e jurídico que quem, em
termos econômicos, tem muito pague, proporcionalmente, mais imposto do que quem tem pouco.
Quem tem maior riqueza deve, em termos proporcionais, pagar mais imposto do que quem tem
menor riqueza. Noutras palavras, deve contribuir mais para a manutenção da coisa pública. As
pessoas, pois, devem pagar impostos na proporção dos seus haveres, ou seja, de seus índices de
riqueza. O princípio da capacidade contributiva informa a tributação por meio de impostos.
Intimamente ligado ao princípio da igualdade, é um dos mecanismos mais eficazes para que alcance
a tal almejada Justiça Fiscal. Importante destacar que o legislador tem o dever, enquanto descreve a
norma jurídica instituidora dos impostos, não só de escolher fatos que exibam conteúdo econômico,
como de atentar para as desigualdades próprias das diferentes categorias de contribuintes, sejam
eles pessoas físicas ou jurídicas.

Ademais, cabe rememorar que o Estado nacional se caracteriza pelo republicanismo, o
qual, segundo Agra31, também deve primar pela “implementação de políticas que atenuem a
desigualdade social, através da efetivação da isonomia substancial.” Seguindo essa linha, a
capacidade contributiva aliada à igualdade significa que não se pode discriminar quem se encontra
em situação jurídica equivalente, mas se pode discriminar, na medida de suas desigualdades, os
contribuintes em situação jurídica não equivalente.
Em caso de impostos, por exemplo, tais objetivos são alcançados a partir da capacidade
contributiva das pessoas – sejam físicas ou jurídicas –, porém capacidade de cunho objetivo e não
subjetivo, pois não se refere às reais condições econômicas da pessoa, mas suas manifestações
objetivas de riqueza (faturamento, patrimônio – possuir carro importado, ter uma casa de três
andares com piscina etc.). A este aspecto pode-se chamar de fatos presuntivos de riqueza.32
a serviço de uma finalidade acolhida pelo direito, sem que se esqueça, porém, como ressalvado por Fábio Konder Comparato,
que as chamadas liberdades materiais têm por objetivo a igualdade de condições sociais, meta a ser alcançada, não só por meio
de leis, mas também pela aplicação de políticas ou programas de ação estatal.” MORAES, Alexandre de. Curso de direito
constitucional. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 64.
30

CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 18. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n.
38/2002. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 74-75.
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AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 16.

32

CARRAZA, Roque Antônio. Curso de direito constitucional tributário. 18. ed. rev., ampl. e atual. até a Emenda Constitucional n.
38/2002. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 77-78.
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Portanto, consideradas a fiscalidade e a extrafiscalidade tributária, pode-se ater à
facilitadora, cuja função é eminentemente de uma norma tributária indutora de benefícios, já que
diminui a carga tributária em determinada situação. Mas este aspecto não é o único, pois
também, com essas normas tributárias indutoras de caráter extrafiscal, ou seja, mediante o
direito, o Estado acaba intervindo na ordem econômica, facilitando o exercício de alguma
atividade e obtendo consequências sociais.
Por isso, o próximo item se ocupará do estudo dos fundamentos da ordem econômica na
CF, levando-se em conta a feição jurídica como meio de indução ao desenvolvimento econômico e
inclusão social.
2.2 Os fundamentos da ordem econômica na Constituição Federal
Para estudar os fundamentos da ordem econômica na CF será preciso fazer uma leitura
sistemática do texto constitucional, considerando a análise dos objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil – previstos no art. 3º –, bem como os princípios gerais da atividade
econômica, a qual, inclusive, recebeu tratamento específico no texto da CF, no Título VII, art. 170 e
seguintes. Por subsecutivo, não se poderá desconsiderar a participação estatal na atividade
econômica, seja como um verdadeiro participante, regulador ou normatizador, e indutor.
A doutrina nacional, contudo, não costuma tratar especificadamente da ordem econômica
na CF a partir de uma visão jurídica. Grau, com afinco, faz isso, na sua obra “A ordem econômica
na Constituição de 1988”33. Mas, nem por isso, pode-se dizer que este é um assunto novo34 ou um
ramo autônomo do saber jurídico, já que o Direito Econômico é fruto de muitos estudiosos do
direito, porém como um fenômeno jurídico e não disciplina isolada, ainda que no sentido da
presença mais intensa do Estado no mercado econômico.
Para a compreensão deste fenômeno, então, além de se entender o lado econômico,
precisar-se-á conjugar a esfera jurídica como indutora do desenvolvimento econômico e social.
Logo, nota-se que a previsão de dispositivos específicos quanto à ordem econômica tem relação
33

“Ainda que se oponha à ordem jurídica a ordem econômica, a última expressão é usada para referir uma parcela da ordem
jurídica. Esta, então – tomada como sistema de princípios e regras jurídicas – compreenderia uma ordem pública, uma ordem
privada, uma ordem econômica, uma ordem social.” GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13. ed.
rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 58.

34

“Devemos ressaltar que, no Brasil, o constitucionalismo econômico foi implantado a partir da Constituição de 1934. Todavia isto
não quer dizer que as Constituições brasileiras anteriores não trataram de algumas questões econômicas ou de alguma
intervenção do Estado no domínio econômico.” SILVA, Américo Luís Martins. A ordem constitucional econômica. 2. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2003, p. 9.
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direta com a implementação de políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social, o que vem
ao encontro do trabalho proposto. Esta previsão não tem passado despercebida pela doutrina
pátria, como o faz Grau:
A contemplação, nas nossas Constituições, de um conjunto de normas compreensivo de uma ‘ordem
econômica’, ainda que como tal não formalmente referido, é expressiva de marcante transformação
que afeta o direito, operada no momento em que deixa meramente prestar-se à harmonização de
conflitos e à legitimação do poder, passando a funcionar como instrumento de implementação de
políticas públicas (no que, de resto, opera-se o esforço da função de legitimação do poder).35

Ressoa, na hipótese em estudo, que enquanto o direito tributário se ocupa do estudo dos
tributos, da disciplina jurídica tributária e das limitações constitucionais ao poder de tributar, o
direito econômico, entendido como parte da ordem econômica, preocupa-se com a análise das
políticas públicas e não da tributação. Isso porque, é pela extrafiscalidade que o Estado demonstra
sua capacidade de exercer políticas tributárias com efeitos de política econômica geral, o que
também evidencia a interdisciplinariedade. Como se demonstrará ao longo deste item, é pela
indução que o Estado intervém no domínio econômico, em um ou outro sentido, estimulando ou
desestimulando certas atividades, através de uma política pública tributária econômica.36
Contudo, cabe ressaltar que a passagem do modelo de Estado Liberal para o Estado Social,
e, hodiernamente, para o Estado Intervencionista ou Neoliberal, também tem reflexos diretos na
economia.37 Mas não somente neste aspecto, pois o direito econômico passa a ser visto como
método e não somente solução:
Na realidade, o pressuposto (falso) dessa concepção é o de que a organização, pelo Estado, da
economia liberal não constituía uma verdadeira política pública. Para essa concepção do Direito
Econômico, apenas a partir do fenômeno interventivo mais acentuado do Estado, no final do século
XIX e início deste século, é que o Estado teria passado a praticar políticas públicas. Rigorosamente,
porém, a estruturação de um mercado capitalista corresponde a uma política pública estatal, de
ordem liberal (desconcentração regulatória normativa e operacional). Portanto, não se trata de um
novo método, capaz de revolucionar a economia capitalista e impregnar todo o conhecimento

35

GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 13.

36

AGUILLAR, Fernando Herren. Direito econômico: do direito nacional ao direito supranacional. São Paulo: Atlas, 2006, p. 22.

37

“A afirmação de que até o momento neoconcorrencial ou ‘intervencionista’ estava atribuída ao Estado a função de produção do
direito e segurança – bem assim a de que o direito deixa de meramente prestar-se à harmonização de conflitos e à legitimação
do poder, passando a funcionar como instrumento de implementação de políticas públicas – não deve ser tomada em termos
absolutos. O Estado moderno nasce sob a vocação de atuar no campo econômico. Passa por alterações, no tempo, apenas o seu
modo de atuar, inicialmente voltado à constituição e à preservação do modo de produção social capitalista, posteriormente à
substituição e compensação do mercado.” GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13. ed. rev. atual.
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 13.
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jurídico, como já vimos anteriormente. Esta visão do Direito Econômico como método não passa de
um desdobramento do mito desfeito do Direito Econômico como Solução.38

O fato é que se precisará compreender a participação do Estado no setor econômico, seja
como um verdadeiro agente, em igualdade de condições com os particulares – interventor –39, ou,
em alguma área específica – sem concorrência – em razão da prestação de serviços públicos ou de
proteção de interesses nacionais, ou, então, como mero regulador, fiscalizador40.
Para um melhor entendimento, seguir-se-ão os ensinamentos de Grau, para quem, no art.
173 e §1º, da CF, a expressão atividade econômica significa atividade econômica em sentido
estrito, ao passo que o art. 173, caput, traz as hipóteses nas quais é permitida ao Estado a
exploração direta de atividade econômica. Trata-se, aqui, de atuação do Estado – isto é, da União,
do Estado-membro e do Município – como agente econômico, em área da titularidade do setor
privado. Para isso, deve-se saber que, conforme terminologia de Grau, “atividade econômica em
sentido amplo” é território dividido em dois campos: o do “serviço público” e o da “atividade
econômica em sentido estrito”.41
Mas, as considerações relevantes não param por aí, pois Grau refere que no art. 174 a
expressão atividade econômica é utilizada noutro sentido, a de “atividade econômica em sentido
amplo”, condizente à atuação estatal como agente normativo e regulador. A atuação normativa,
por sua vez, reclama fiscalização que assegure a efetividade e eficácia do quanto normativamente
definido. A atuação reguladora há de, impõe a CF, compreender o exercício das funções de
38

AGUILLAR, Fernando Herren. Direito econômico: do direito nacional ao direito supranacional. São Paulo: Atlas, 2006, p. 24.

39

“Desde alguns anos, valendo-me da idéia que me foi exposta por Gerson Augusto da Silva, venho me referindo a três
modalidades de intervenção: intervenção por absorção ou participação (a), intervenção por direção (b) e intervenção por indução
(c). [...] Assim, inicialmente, quanto à referência a intervenção e não, meramente, a atuação estatal, desejo insistir em que
vocábulo e expressão aparentam ser, à primeira vista, absolutamente intercambiáveis. Toda atuação estatal é expressiva de um
ato de intervenção; de outra banda, relembre-se que o debate a propósito da inconveniência ou incorreção do uso dos vocábulos
intervenção e intervencionismo é inútil, inócuo. Logo, se o significado a expressar é o mesmo, pouco importa se faça uso seja da
expressão – atuação (ou ação) estatal – seja do vocábulo – intervenção. Aludimos, então, a atuação do Estado além da esfera do
público, ou seja, na esfera do privado (área de titularidade do setor privado). A intervenção, pois, na medida em que o vocábulo
expressa, na sua conotação mais vigorosa, precisamente atuação em área de outrem.” GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica
na Constituição de 1988. 13. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 91.

40

“Se o período em que predominou as ideias liberais, com a aplicação em todos os campos, marcaram a consagração do
constitucionalismo político, após a 1ª Guerra Mundial, como efeito da decadência do liberalismo econômico, floresceu o
constitucionalismo econômico. Da mesma forma que constitucionalismo político moldou o próprio Estado, opondo-se à estrutura
vigente que, sob o signo do arbítrio e da força, ia ao arrepio da racionalidade, desrespeitando os direitos da pessoa humana, o
constitucionalismo econômico, através de regras escritas, que se sobreporiam a todo o ordenamento jurídico nacional, moldou a
ordem econômica, traçando limites ao capitalismo livre ou instintivo e determinando a estratégia da intervenção do Estado na
economia, para assegurar a justiça social, as condições mínimas da dignidade humana e um nível aceitável de sobrevivência das
classes menos favorecidas.” SILVA, Américo Luís Martins. A ordem constitucional econômica. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2003, p. 7.
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GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 103.
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incentivo e planejamento, abrangendo este a atividade econômica em sentido estrito e a atividade
econômica em sentido amplo, tanto que o preceito refere ser ele – o planejamento –
“determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”.42
Quanto ao incentivo e planejamento, a análise dos ordenamentos jurídicos dos Estados
modernos, partindo das constituições, tem-se que o termo “promover” substituiu o termo
“garantir”, o que leva a uma modificação da tradição do direito, ou seja, a função promocional se
sobrepondo à repressivo-protetiva, já que esta foi proeminente ao longo da história. No entanto,
não se pode esquecer de que, entre a função repressiva (comportamentos indesejados) e a função
promocional (comportamentos desejados) têm-se os comportamentos indiferentes (ex.: casar ou
não, participar ou não de um concurso), nos quais o sistema jurídico pode intervir para que isso
ocorra de determinada forma, sob pena de nulidade. Ressalta que sociólogos, economistas,
cientistas políticos e juristas concordam sobre o fato de que a industrialização das sociedades
contemporâneas aumentou sobremaneira as tarefas do Estado, o que alargou as normas de
organização, bem como das técnicas de encorajamento, sobretudo diante da atividade econômica,
a fim de tornar mais fáceis ou vantajosos os comportamentos considerados úteis, isto é, o uso das
sanções positivas, conforme Bobbio.43 A estas normas Grau as denomina de direito premial44.
Porém, o aspecto do Estado interventor ou regulador – sobre o domínio econômico – está
presente no Brasil desde os tempos do Império, como a limitação das tarifas alfandegárias, o que
se prorrogou pela República Velha. Mais tarde, sendo o café a base da economia, em relação a ele
tomaram-se as medidas de intervenção mais ativa do Estado, o que não iniciou pela União, mas
pelos principais estados produtores, São Paulo, Minas Gerais e Rio Janeiro, os quais, em 1906,
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68

celebraram o Convênio de Taubaté, cujo art. 6° introduzia norma tributária indutora, ao obrigar os
governos contratantes a criar uma sobretaxa de três francos, que poderia ser aumentada ou
diminuída por saca de café que fosse exportada por qualquer dos seus Estados, bem como a
manter leis que, através de impostos elevados, dificultassem o aumento das áreas dos terrenos
cultivados com café nos seus territórios, pelo prazo de dois anos. Na década de 1960, normas
tributárias indutoras incentivaram o desenvolvimento do mercado de capitais, concedendo-se ao
contribuinte a possibilidade de optar por aplicar parte de imposto devido em ações, por meio de
fundos de investimentos (Decretos-Leis n. 157 e n. 238/67), enquanto o mercado financeiro era
incentivado com a isenção dos juros de cadernetas de poupança. A utilização da política de
incentivos fiscais como instrumento de política econômica para o desenvolvimento regional foi
marcada com a Lei n. 3.692/59, que trazia um sistema de incentivos fiscais, como ferramenta
usada pelo governo com objetivo de minimizar os problemas nordestinos, ampliando-se, em 1963,
para Amazônia Legal. Já, em 1988, por meio do Decreto-Lei n. 2.433, criaram-se incentivos
específicos para estimular o desenvolvimento tecnológico, conhecido como “Nova Política
Industrial”. Em 1991, a Lei n. 8.248 dispunha sobre capacitação e competitividade no setor de
informática e automação, o que foi alargado por meio da Lei n. 8.661/93, para outros setores, ao
se introduzirem incentivos fiscais para capacitação tecnológica da indústria e da agropecuária.
Também, no comércio exterior, a edição de normas tributárias indutoras foi numerosa,
concentrando-se, na segunda metade do século XX, na concessão de incentivos fiscais à
exportação.45
Na atualidade, então, referente à atuação do Estado no campo da regulamentação e de
incentivo, traz-se à tona a Lei do Simples Nacional, precisamente a LC n. 123/2006, a qual institui
um tratamento diferenciado e favorecido a determinada categoria de empresas – ME, EPP e MEI –
, as quais, muitas vezes, ficam à margem do ordenamento jurídico e da sociedade, por não
conseguirem cumprir todas as disposições legais46, especialmente as condizentes com a tributação
e regime trabalhista, o que se revela como uma injustiça social.
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Com isso, essa marginalização das empresas vai de encontro ao art. 170, caput, da CF, onde
consta que a ordem econômica do Estado brasileiro se funda na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, buscando assegurar existência digna a todos, conforme os ditames da justiça
social, seguindo alguns princípios – aqui arrolados e que ora interessam –: livre concorrência;
redução das desigualdades regionais e sociais; busca do pleno emprego; tratamento favorecido
para as empresas de pequeno porte, desde que constituídas segundo as leis brasileiras e com sede
e administração no Brasil.
Por corolário, alguns desses princípios acabam por se revelar objetivos da ordem
econômica47, já que, em consonância com àqueles constantes do art. 3º, da CF, conforme Silva:
Evidentemente, alguns desses princípios se revelam mais como objetivos da ordem econômica, como
é o caso do princípio da redução das desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego.
Tanto é que o inciso III do art. 3º, inserido na Constituição Federal de 1988, declara expressamente
que reduzir as desigualdades sociais e regionais constitui objetivo da República Federativa do Brasil,
tanto quanto construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional,
erradicar a pobreza e a marginalização; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (incisos I a IV do art. 3º da CF de
1988). Entretanto, todos arrolados no art. 170 podem ser considerados princípios na medida em que
constituem preceitos condicionadores da atividade econômica.48

Convém, no entanto, referir que nos arts. 1º a 4º da CF estão os denominados “Princípios
Fundamentais” da República Federativa do Brasil, também ditos “fundantes”, tratando,
respectivamente dos fundamentos, objetivos e princípios do Estado Democrático de Direito. Por
isso, o Estado (instituição política, jurídica e governamental) está vinculado e comprometido com a
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“Ao bojo da ordem econômica, tal como considero neste ensaio, além dos que já no seu Título VII se encontram, são portados –
como vimos – fundamentalmente os preceitos inscritos nos seus arts. 1º, 3º, 7º a 11, 201, 202 e 218 e 219 – bem assim, entre
outros, os do art. 5º, LXXI, do art. 24, I, do art. 37, XIX e XX, do §2º do art. 103, do art. 149, do art. 225. Cumpre neles identificar,
pois, os princípios que conformam a interpretação de que se cuida. Assim, enunciando-os, teremos: – a dignidade da pessoa
humana como fundamento da República Federativa do Brasil (art. 1º, III) e como fim da ordem econômica (mundo do ser) (art.
170, caput); – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da República Federativa do Brasil (art. 1º, IV)
e – valorização do trabalho humano e livre iniciativa – como fundamentos da ordem econômica (mundo do ser) (art. 170, caput);
– a construção de uma sociedade livre, justa e solidária como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
(art. 3º, I); – o garantir o desenvolvimento nacional como um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (art.
3º, II); – a erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e regionais como um dos objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil (art. 3º, III); – a redução das desigualdades regionais e sociais também como
princípio da ordem econômica (art. 170, VII); – a liberdade de associação profissional ou sindical (art. 8º); – a garantia do direito
de greve (art. 9º); – a sujeição da ordem econômica (mundo do ser) aos ditames da justiça social (art. 170, caput); – a soberania
nacional, a propriedade e a função social da propriedade, a livre concorrência, a defesa do consumidor, a defesa do meio
ambiente, a redução das desigualdades regionais e sociais, a busca do pleno emprego e o tratamento favorecido para as
empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte, todos princípios enunciados nos incisos do art. 170; – a integração do
mercado interno ao patrimônio nacional (art. 219).” GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13. ed.
rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 193-194.
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ideação política, econômica e cultural da Constituição. Ora, se esses princípios se apresentam
como objetivos, merecem uma eficácia real, contando, então, com a participação do Estado em
caráter provedor e interventor junto à realidade social, e todas as ações estatais (criação e
desenvolvimento de políticas públicas, atos administrativos, legislativos e jurisdicionais) deverão
examinar previamente a sua constitucionalidade e legalidade a partir do cotejo com esses
fundamentos e objetivos.49
Retomando o estudo dos princípios da ordem econômica já destacados, tem-se, por
primeiro, a livre concorrência, princípio pelo qual o Estado se vale de um instrumento de
implementação de políticas públicas com o fim de reprimir o abuso do poder econômico e
proteger a livre concorrência, visando garantir à coletividade – empreendedores e consumidores –
os primados da liberdade, igualdade, fraternidade e solidariedade, ou seja, uma verdadeira justiça
social, mas não desgarrada da livre iniciativa constante do art. 1º, IV, da CF.50 Veja-se o que
preleciona Becho51:
A máxima da liberdade Kantiana pode ser um instrumento didático para demonstrar o novo direito
tributário que surge com a aplicação dos direitos humanos à tributação. Pela máxima da liberdade, o
Estado deve agir na exigência dos tributos respeitando a liberdade de existência do contribuinte, o
que inclui seu direito de propriedade, de autossubsistência e de livre escolha de atuação econômica.
A máxima de liberdade impõe ao contribuinte, contudo, o respeito à legislação tributária, para
permitir que liberdade de existência e de atuação do Estado e, especificamente em relação aos
contribuintes pessoas jurídicas, o respeito à concorrência, ou seja, à liberdade de desenvolvimento
econômico dos outros contribuintes.

Em segundo lugar, enfatizou-se o princípio da redução das desigualdades regionais e
sociais, o qual tem correlação com os objetivos do desenvolvimento nacional e da erradicação da
pobreza e marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais do art. 3º, da CF, o que
leva a dizer caber à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de desenvolvimento
econômico e social (art. 21, IX combinado com o art. 174, §1º, ambos da CF), que podem ocorrer
por políticas tributárias e orçamentárias, destacando-se, ainda, a proibição da União instituir
tributos não uniformes no território nacional. Finalizando, pode-se dizer que a melhor expressão
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desse princípio é o reconhecimento da dignidade da pessoa humana e a prática da igualdade, o
que não advém do mero crescimento econômico.52
Realçou-se, também, o princípio da busca do pleno emprego, o qual se liga ao princípio
fundamental da valorização social do trabalho (art. 1º, IV, da CF), logo, o Estado deve ter em
mente a dignidade da pessoa humana, a fim de fulminar com a luta de classes e as discriminações
arbitrárias, mirando a paz econômica e a justiça social. Para tanto, deve visar à diminuição do
número de desempregados, de trabalhadores informais e da força de trabalho ociosa, o que
poderá ocorrer por incentivos na área econômica, a fim de diminuir a tributação e a rigidez das leis
trabalhistas, além de propiciar o consumo.53
E, por último, grafou-se o princípio do tratamento favorecido para as empresas de pequeno
porte, desde que constituídas segundo as leis brasileiras e com sede e administração no Brasil.
Este princípio, na verdade, deve ser lido combinado com o art. 179, da CF, o qual elencou o
tratamento diferenciado a ser emprestado por todos os entes federados (União, Estados,
Municípios e Distrito Federal) às microempresas e empresas de pequeno porte, sobretudo a
simplificação das obrigações tributárias. Por subsecutivo, este princípio assegura a estas empresas
a reivindicação de políticas públicas, já que elas empregam significativa mão-de-obra, valorizando
o trabalho e garantindo o pleno emprego, além de requererem menores investimentos, e estando
mais próximas dos consumidores, ao contrário das empresas monopolistas ou oligopolistas.
Portanto, elas garantem a livre iniciativa e a livre concorrência, a justificar, também, um
tratamento diferenciado.54
A partir do estudo de alguns princípios fundantes da ordem econômica na CF, chega-se ao
momento de discorrer sobre a justiça social, constante do caput do art. 170 como um fim, que
também se revela um dos objetivos da República, ao constar no art. 3º a questão de uma
sociedade livre, justa e solidária, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais. Esta
justiça social advém da busca pela efetiva compatibilização dos princípios do art. 170, da CF, o que
não significa uma mera justiça distributiva, mas a garantia de uma existência digna55, com a
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redução das diferenças impeditivas de outros escopos da ordem econômica, como a livre iniciativa
e a livre concorrência. A propósito, ainda que justiça social se apresente como uma questão
ampla, ela tem nítido caráter ético e cultural, sendo largamente utilizada pela doutrina social da
Igreja, por exemplo.56
Essencialmente, quer-se dizer que a justiça social também pode ser buscada pela regulação
jurídica do fenômeno econômico, conforme Petter57:
Por outro lado, ao se palmilhar a normatividade constitucional que diz com a atividade econômica,
constata-se a existência de elementos de inspiração liberal e de inspiração intervencionista. O
fundamento da ordem constitucional econômica – livre iniciativa –, o princípio da liberdade de
iniciativa econômica e a propriedade privada espelham influências mais liberais. Os demais
princípios, igualmente importantes e com substanciais conteúdos axiológicos, mais de perto se
conectam ao modelo de Estado social que se seguiu. Esta situação principiológica conflitiva traz
enormes consequências para a hermenêutica da ordem econômica e, de fato, permite ao jurídico
uma ampla possibilidade de bem regular o fenômeno econômico.

Por conseguinte, conjugando o que se disse até agora, importa destacar que cabe à União,
no sistema federativo brasileiro, criar e realizar projetos nacionais e regionais de desenvolvimento
econômico e social (art. 21, IX, art. 174, §1º, ambos da CF), considerando os objetivos traçados
pelo legislador constituinte e os princípios condicionantes da ordem econômica. Ressoa, então, a
Lei do Simples Nacional, uma política nacional de favorecimento aos micro e pequenos
empresários, com aplicabilidade em todo o território brasileiro e de modo indistinto.
E, esta atuação da União através de normas – tributárias – com sentido regulatório e de
incentivo já advém de longa data, tendo surgido nos EUA, também berço do federalismo, onde se
desenvolveram três vertentes: (i) a que seguia a ideia do federalismo dual, para a qual o poder de
tributar somente poderia ser usado com o fim de obter receita, logo, a utilização de tributos para
outras finalidades somente seria possível se essas também estivessem na competência da União,
necessidade financeira do Estado e outras cuja justificação se assenta na intervenção do Estado sobre o Domínio Econômico.
Enquanto as primeiras têm legitimação imediatamente reconhecida em razão das necessidades financeiras do Estado, critério de
repartição fundado na justiça e solidariedade (capacidade contributiva) e base nos arts. 153, 155 e 156 da CF, as últimas devem
buscar fundamentação, critério de repartição e embasamento constitucional em cada ato de intervenção praticado. Destaca-se
no estudo das causas em matéria tributária, a importância para os impostos, da idéia de solidariedade, da qual a capacidade
contributiva é manifestação. Se a Ordem Econômica tem, conforme o art. 170 da CF, por finalidade assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, não se pode apontar incompatibilidade entre as normas tributárias indutoras e os
impostos, já que ambos se integram no objetivo da construção de uma sociedade livre, justa e solidária (artigo 3º da CF).
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 166-168,
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como a competência para tratar de comércio; (ii) quem entendia que os tributos pudessem ter
outros fins, mas não tão amplos, a ponto de a União não poder cuidar de matérias fora dos
poderes a ela delegados; e, (iii) para aqueles que consideravam o poder de tributar um
instrumento para o bem estar geral, podendo ser utilizado em qualquer caso, de maneira
indistinta.58
Com isso, contemporaneamente no Brasil, se pretende demonstrar que, segundo o que diz
Grau, o vocábulo intervenção por ele usado tem três significados: intervenção por absorção ou
participação; intervenção por direção e intervenção por indução. No primeiro, o Estado intervém
no domínio econômico – campo da atividade econômica em sentido estrito – como agente
econômico. Intervém por absorção quando assume integralmente o controle dos meios de
produção e ou troca em determinado setor da atividade econômica, atuando em regime de
monopólio. Quando o faz por participação, o Estado assume o controle de parcela dos meios de
produção e ou troca em determinado setor da atividade econômica, atuando em regime de
competição com empresas privadas. No segundo – direção – e no terceiro – indução – casos em
que o Estado intervém sobre o domínio econômico, desenvolve ação como regulador dessa
atividade. Por direção o Estado pressiona a economia, estabelecendo mecanismos e normas de
comportamento compulsório para os sujeitos da atividade econômica – como controle de preços,
para tabelá-los ou congelá-los –. Por indução o Estado maneja os instrumentos de intervenção em
consonância e na conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados – como o caso
das normas premiais –.59
E, o que pretende o Estado com estas normas de intervenção por indução, as quais se
revestem de nítido caráter dispositivo, é fazer com que quem desenvolve a atividade econômica60
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desenvolvida, especialmente se forte e lucrativa. É como dizer que, “quem tem mais dinheiro deve pagar mais tributos”, para
isso considerando apenas a vontade da autoridade fiscal. No direito brasileiro, por exemplo, Becho diz que, segundo Ricardo
Lobo Torres (Normas de interpretação e integração no direito tributário. 4. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p.
146), o art. 109 do Código Tributário Nacional teria sido influenciado pelos sentimentos nazistas de interpretação econômica da
atividade tributária, o que felizmente não impregnou a legislação tributária nacional, a qual se reveste de um nítido caráter de
interpretação sistemática, a se compatibilizar com o Estado Democrático de Direito. Contudo, esta tendência de interpretação
econômica teria voltado à tona com a Lei Complementar n. 104/01, que acresceu o parágrafo único ao art. 116, do Código
Tributário Nacional, autorizando a autoridade administrativa a desconsiderar atos ou negócios jurídicos que visassem dissimular
a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, segundo a lei
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opte, sinta-se convidado, estimulado, a aderir ao comando normativo de caráter geral, gozando
então dos benefícios concedidos ao aderente. Caso não exerça a opção, não sofrerá nenhuma
penalidade, ficando apenas à margem dos demais, verdadeiramente desprivilegiado, já que a
alternativa lhe seria extremamente benéfica, como no caso da Lei do Simples Nacional.
Portanto, a partir dos princípios fundantes da ordem econômica na CF, bem como da sua
correlação com os objetivos e fundamentos da República Federativa do Brasil, demonstrou-se a
possibilidade de o Estado se valer de normas tributárias indutoras para fomentar o
desenvolvimento econômico e social. E, com a adesão dos agraciados por tais normativos, fica
demonstrada a participação da sociedade civil em tal desiderato, que se reveste de um nítido tom
de política pública e tributária.
Ressalta-se, contudo, que não se teve por objetivo traçar um estudo amplo sobre a
presença do Estado na atividade econômica, mas a partir de considerações sobre alguns dos
princípios que a fundamentam na CF, delineados com os fundamentos da República brasileira e
com os objetivos impostos a ela pela Carta Federal, traçar os aspectos mais relevantes para
demonstrar como a intervenção do Estado na atividade econômica pode estar ligada à tributação
extrafiscal, um instrumento para as políticas públicas tributárias de desenvolvimento e inclusão
social, o que será tratado a seguir.
2.3 Políticas públicas tributárias de desenvolvimento e inclusão social
O assunto em tablado, referente a políticas públicas tributárias de desenvolvimento e
inclusão social, requer a compreensão da atividade tributária do estado, especialmente a
fiscalidade e extrafiscalidade, esta através de normas tributárias indutoras de determinadas
atividades dos particulares, especialmente as favorecedoras, a fim de induzir a atividade
econômica. Há, no entanto, outras vertentes tributárias que precisam ser entendidas, como a
política arrecadatória e a política tributária, esta ligada às políticas públicas, que são um campo
muito mais amplo do que a tributação, ainda que se possa dizer depender a maior parte delas de
aspectos ligados à fiscalidade.
Por subsecutivo, sob nenhum desiderato se pode apenas considerar o objetivo da atividade
ordinária. Em seguida, no ano de 2002, se editou a Medida Provisória n. 66, que no art. 14 visava aplicar a interpretação
econômica à legislação tributária, mas, felizmente, o Congresso Nacional não a acatou. Por isso, satisfatoriamente, esta
hermenêutica não se aplica ao novel direito tributário brasileiro, pelo menos não no sentido aqui apresentado. BECHO, Renato
Lopes. Filosofia do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 303-305, passim.
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tributária, desconsiderando o objetivo essencial do Estado, a busca do bem comum, já que a
tributação, apesar de a priori ter um cunho meramente arrecadatório, na verdade, deveria
simplesmente ser entendida como uma atividade-meio, instrumental, a fim de promover e
viabilizar a atividade-fim do Estado, à prestação de serviços à população. Para tanto, também é
preciso ter em mente a ordem em que devem ser colocados o bem comum, o direito e o Estado, já
que o primeiro é o maior objetivo dos seres humanos, em qualquer comunidade, o segundo é um
instrumento para a realização do primeiro – bem comum –, enquanto o Estado é o órgão pelo qual
se busca fortalecer o direito a fim de que seja possível a realização do bem comum, o objetivo
maior.61
Nessa senda, precisa-se compreender o que são políticas públicas, instrumento do Estado
na busca do bem comum, que também podem ocorrer por meio tributário. Iniciando o estudo de
políticas públicas, tem-se que o Estado contemporâneo deixa de ser absolutista para se tornar
liberal, mas ao mesmo tempo ele não pode ficar alheio aos anseios sociais. Como dito acima, ao
mesmo tempo em que deve garantir as liberdades com um não fazer, outras vezes o Estado é
chamado a intervir, na questão da promoção dos direitos sociais. O Poder Público, então, afasta-se
da sua posição anterior e assume um papel mais ativo. Este novo paradigma caracteriza-se pelo
crescente intervencionismo em prol das partes mais fracas das relações sociais, além de dar-se a
positivação dos direitos sociais e econômicos. O advento desta segunda dimensão de direitos
fundamentais impôs ao Estado o cumprimento de prestações positivas, via políticas públicas
interventivas.
Na esteira destas transformações, seguiram-se várias evoluções no campo das políticas
públicas estatais de desenvolvimento e inclusão social. Todavia, para que haja uma boa
compreensão do estudo sobre políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social é preciso
acabar com um pré-conceito acerca das políticas públicas do Estado brasileiro, ou, por que não
dizer, do próprio Estado, como refere Farah62.
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MACHADO, Hugo de Brito. Princípio da eficiência em matéria tributária. In: MARTINS, Ives Granda da Silva (coord.). Princípio da
eficiência em matéria tributária. Conferencista inaugural José Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.
53-54. (Pesquisas tributárias. Nova série n. 12)
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"O descrédito em relação ao Estado e à administração pública diz respeito à ação estatal, às diversas políticas públicas, e aos
políticos, de um modo geral. A ocorrência de práticas de cunho clientelista e marcadas pela corrupção após a democratização
dos anos 80 e a maior visibilidade desses fenômenos, decorrente da própria democratização, articularam-se à onda minimalista
de corte neoliberal que propõe a redução radical do Estado, contaminando a visão que os cidadãos têm da ação governamental e
da administração pública em todas as esferas de governo. No limite, constrói-se no imaginário coletivo uma perspectiva de
‘ausência de perspectivas’, segundo a qual não apenas o Estado é ineficiente por natureza como, na relação Estado-Sociedade no
Brasil, tudo tem permanecido igual e nada mudará jamais, uma vez que os vícios dessa relação são inerentes ao próprio Estado.
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Por conseguinte, pode-se dizer que está ocorrendo a quebra de um paradigma, pois é
possível visualizar hodiernamente no Brasil uma série de iniciativas promovidas, sobretudo, por
governos locais, que aludem estar em andamento um processo embrionário de reconstrução do
Estado no Brasil, destacando-se o estabelecimento de uma nova relação entre Estado e sociedade
e a redefinição da esfera pública. Essa crescente importância dos governos locais, não apenas no
Brasil, pode ser vista como parte de um processo de “desmonte” do Estado central, consistente
como a tese do Estado mínimo, mas que certamente não se limita a isto. Este movimento em
curso na esfera local pode ser visualizado como parte de um processo de reconstrução da esfera
pública, orientado para a democratização da gestão e das políticas públicas no país, tendo na
descentralização um dos seus principais elementos.63
Mas este aspecto não é o único, pois para que se entenda o papel do Estado quanto aos
direitos sociais e as políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social, precisa-se
compreender o que é política e suas facetas, além de alguns aspectos sobre a globalização e
economia, pois é a partir desses agentes que o país se estrutura para desenvolver suas políticas
públicas de desenvolvimento e inclusão social. Na verdade, precisa-se é entender a realidade e
não ficar apegado a conceitos teóricos 64 . Também não se deve ficar alheio ao que está
acontecendo no mundo, pois com a universalização e a globalização65 dos mercados o que
Nesta perspectiva, o Estado não é passível de reforma, a não ser através de sua redução ao Estado mínimo. A superação no Brasil
do clima anti-estatal não deverá resultar apenas da influência de uma eventual revisão do consenso pró-mercado por parte dos
países desenvolvidos e das agências multilaterais de financiamento (em que pese o impacto considerável desta influência), mas
também da construção interna de uma nova imagem a respeito da ação estatal. A construção desta nova imagem supõe o
reconhecimento de que o Estado é passível de reformas orientadas tanto para a superação de características críticas de sua
atuação no período nacional-desenvolvimentista como para sua adequação aos desafios postos pela globalização, pela
reestruturação produtiva e pelo processo – ainda inconcluso – de democratização.” FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias,
novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível local de governo. RAP – Revista de Administração Pública, v. 35, n. 1,
jan./fev. 2001, p. 5.
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FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas no nível local de governo. RAP –
Revista de Administração Pública, v. 35, n. 1, jan./fev. 2001, p. 6.
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“Talvez um dos traços mais importantes de Celso Furtado, em termos da herança teórica que nos deixa, é esta recusa de forçar a
realidade para dentro de teorias preconcebidas. O foco está na realidade, com toda a sua riqueza e complexidade, vista sobre o
pano de fundo dos valores básicos de justiça social, viabilidade econômica e, sobretudo nas obras mais recentes,
sustentabilidade ambiental e riqueza cultural. A teoria, neste sentido, volta a ser um instrumento a serviço do progresso
humano, deixando para trás um arquipélago de refúgios teóricos acadêmicos e de congelamentos ideológicos. Trata-se de um
processo permanente de reconstrução teórica para acompanhar a evolução da realidade.” DOWBOR, Ladislau. Democracia
econômica: alternativas de gestão social. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 22.
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“Com a globalização, o processo se agravou. As decisões estratégicas sobre para onde caminhamos como sociedade passaram a
pertencer a instâncias distantes. As reuniões dos que mandam, em Davos, lembram vagamente as reuniões dos príncipes
brilhantes e inconscientes na Viena do século XIX. A ONU carrega uma herança surrealista, onde qualquer ilhota do pacífico com
status de nação tem um voto, tal como a Índia que tem um sexto da população mundial. As grandes empresas transnacionais
tomam decisões financeiras, fazem opções tecnológicas ou provocam dinâmicas de consumo que afetam a humanidade, sem
que ninguém, tenha como influenciá-las. A mão invisível do mercado está cada vez mais invisível. Democracia econômica ainda é
uma noção distante. Somos cidadãos, mas a realidade nos escapa.” DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de
gestão social. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 16.
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acontece aqui no Brasil pode ter reflexos acolá – EUA, Europa, Oriente –, assim como o contrário
também é verdadeiro.
Não se pode perder de perspectiva, então, que o Estado enquanto garantidor de alguns
direitos e promotor de tantos outros, deve se valer de políticas públicas objetivas, seja através de
ações – promovendo e intervindo – ou até de outras formas de incentivos – como a tributação
extrafiscal favorecedora através de normas tributárias indutoras –.
Por isso, o Estado, cada vez mais, interfere na sociedade civil e na iniciativa privada, o que
acaba gerando maior interesse da sociedade pelas políticas públicas. Com isso, a política é mais
analisada pelos resultados alcançados do que pelas estruturas e instituições, levando a um maior
interesse sobre a forma que as decisões são tomadas e as técnicas usadas para a solução de
problemas, o que caracteriza as políticas públicas. Mas para que haja uma compreensão, deve-se
ter em mente, sobretudo, que não existe nenhum modelo político universal.66
Quanto ao estudo das políticas públicas, elas podem ser vistas sob uma perspectiva prática
– agentes políticos, grupos de interesses e cidadãos em geral – e outra acadêmica – a importância
dos resultados das ações governamentais leva à necessidade de se compreender a teoria dos
fatores intervenientes e a dinâmica própria das políticas –. Logo, os estudos sobre políticas
públicas têm duas orientações, uma descritiva e outra prescritiva, aquela mais preocupada com a
teoria, esta mais em dar alternativas e possíveis soluções aos obstáculos encontrados. Na verdade,
deve haver uma complementação entre as duas – teoria e prática –67.
Essencialmente, as políticas públicas são frutos da política68, mas não se pode esquecer,
como se referiu acima, que não há um modelo político universal, pois cada país e sociedade têm
sua história, suas guerras, suas transformações, seus sucessos e retrocessos. Portanto, segundo
Grau, “os programas de governo deste e daquele Presidente da República é que devem ser
adaptados à Constituição, e não o inverso”69.
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SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, Rogério Gesta e REIS,
Jorge Renato (org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, p. 2307,
tomo 8.
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SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, Rogério Gesta e REIS,
Jorge Renato (org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, p. 23082309.
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SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: LEAL, Rogério Gesta e REIS,
Jorge Renato (org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2008, p. 2309,
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GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 13. ed. rev. atual. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 45.
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Dowbor introduz outros elementos na questão das políticas públicas, que não podem
passar despercebidos, como a questão da democracia econômica e os efeitos da atuação
mercantilista das entidades privadas. Para o autor, como a realidade econômica e social está em
profunda mutação, é natural que mude um instrumento importante da sua interpretação: a
ciência econômica. Ora, eram diversas das atuais as regras do jogo nas sociedades agrárias, nas
quais a referência principal era o controle da terra, enquanto na sociedade industrial o ponto
principal de discussão é a propriedade dos meios de produção.70 Pode-se dizer ser este –
democracia econômica – um paradoxo que ainda não foi bem compreendido pela sociedade
moderna71.
Agora, falando propriamente sobre políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social,
importante referir as evoluções sofridas por estas no Estado brasileiro. Até o início dos anos 80, do
século XX, as políticas públicas promovidas se caracterizavam, em primeiro lugar, por uma
centralização 72 decisória e financeira na esfera federal, cabendo aos Estados-membros e
Municípios – quando eram envolvidos em uma política específica – o papel de executores das
políticas formuladas centralmente.73
Em segundo lugar, as políticas públicas eram marcadas pela fragmentação institucional. O
crescimento do aparato estatal se deu de forma desordenada, por sobreposição de novas agências
a agências pré-existentes, sem que se estabelecesse coordenação da ação dos diversos órgãos.
Essa desarticulação ocorria tanto no âmbito de um mesmo nível de governo, como entre
70

DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de gestão social. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 17.
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“Esta visão, no seu conjunto, pode ser resumida no conceito de democracia econômica. A democracia política, a ideia de que o
poder sobre a sociedade deve ser exercido de acordo com um pacto social e de forma democrática, foi um avanço
impressionante, quando consideramos a relativa proximidade histórica de reis que exerciam poder por ‘direito divino’, dos
impérios coloniais que datam ainda de poucas décadas, ou das diversas formas de ditadura que ainda subsistem. A democracia
econômica nos parece ainda um conceito pouco familiar. Bertrand Russel, no entanto, descrevia nos anos 1940 um paradoxo:
consideramos ultrapassado uma família real querer mandar em um país, ou doar uma região a um sobrinho, com habitantes e
tudo, mas achamos normal uma família – os bilionários do planeta por exemplo – disporem do poder econômico e político de
que dispõem, e comprarem ou venderem empresas com trabalhadores e tudo, como se fossem feudos pessoais. Hoje, com 435
famílias no mundo manejando a seu bel-prazer recursos superiores à renda da metade mais pobre da população mundial, e
levando o planeta por caminhos cada vez mais irresponsáveis, torna-se legítimo ampliar a intuição de Russel, e trazer para a
discussão da ciência econômica um tema central: a economia precisa ser democratizada.” DOWBOR, Ladislau. Democracia
econômica: alternativas de gestão social. Petrópolis: Vozes, 2008, p. 18-19.
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“Porém, o planejamento, infelizmente, nunca foi um ponto forte das políticas sociais, seja em quantidade e qualidade,
sobretudo, devido à centralização política das decisões, a falta de programas sistematizados e a alta burocracia. Reduzir as
desigualdades sociais implica, então, na redução da pobreza política, o que requer conquista de cidadania e não planejamento
desta, a começar pela base de um Estado democrático, pois nada pode ser imposto de cima para baixo, quiçá o controle do
próprio Estado. Neste sentido, não basta saber lidar com as questões objetivas da população, mas também com as subjetivas,
que são variáveis.” DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. 6. ed. Campinas: Papirus, 1994, p. 88-89. (Coleção
Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico)
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Revista de Administração Pública, v. 35, n. 1, jan./fev. 2001, p. 6.
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diferentes esferas de governo, o que dificultava a tarefa de coordenação, implicando diretamente
a eficiência e a efetividade das políticas públicas.74
Como terceiro aspecto das políticas públicas, no campo social, era seu caráter setorial, já
que ao longo da constituição da estrutura de provisão de serviços públicos no país, especialmente
a partir da década de 1960, ocorreu a discriminação progressiva de estruturas especializadas em
cada área de atuação governamental – educação, saúde, habitação, transportes etc. –.75
Portanto, em poucas palavras, pode-se dizer que, até a década de 1980 do século XX, as
políticas públicas sociais do Brasil eram pouco percebidas, ou melhor, não se notava a eficiência e
efetividade, principalmente em razão das suas características, como centralização no governo
central – falta de políticas locais –, falta de coordenação entre os diversos órgãos estatais
(fragmentação institucional), e o caráter setorial (não havia uma interligação entre as políticas
existentes: saúde, educação, por exemplo).
Assim, com as mudanças introduzidas pela CF, especialmente alguns aspectos como,
democracia representativa e cidadania, igualdade, liberdade de expressão, dignidade da pessoa
humana, direitos sociais, e a introdução do estado democrático de direito – o Estado tem direitos
e deveres –, as políticas públicas passaram a ser vistas com outros olhos.
Mas, para entender políticas públicas, é preciso saber o seu conceito, utilizando-se para
tanto das palavras de Schmidt, para quem políticas públicas são ou devem ser decisões gerais e
estratégicas, a fim de delimitar a atuação governamental em torno de ações continuadas,
potencializando o uso de recursos públicos, ao mesmo tempo em que deixa isso claro à população.
Isso sem esquecer que o público é muito mais amplo que o Estado, este deve estar em função
daquele, por isso, o público se divide em estatal e não-estatal.76
Etzioni77 diz que as políticas públicas devem levar em conta que, muitas vezes, os limites
geográficos das comunidades não correspondem aos limites administrativos. Estes vão se
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ETZIONI, Amitai. La tercera via hacia una buena sociedad: propuestas desde el comunitarismo. Madrid: Trotta, 2001, p. 39
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desenhar em função da comunidade, em vez de forçar que a comunidade se ajuste a uma
geografia administrativa pré-programada. Mas as políticas públicas também necessitam ser
adaptadas às unidades sociais menores, que se incluem em distritos administrativos maiores, pois
as comunidades são menores que as divisões administrativas.
Seguindo os ensinamentos de Etzioni78, os experts em políticas públicas devem levar em
conta que nem todas as comunidades são necessariamente residenciais ou se formam apenas de
membros que vivem juntos, podendo formar-se em torno de instituições – universidades,
hospitais – e de profissões – estivadores portuários, contadores –, ou ter uma base étnica e
inclusive se formar no ciberespaço – comunidades virtuais –.Pode-se dizer, então, que, para ele,
até em políticas públicas os agentes devem saber tratar quem se encontra em situação diversa, ou
melhor, tratar desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade – aplicação do princípio
da igualdade –.
A esta participação da sociedade organizada chama-se capital social, o que, segundo
Schmidt, é um “conjunto de redes, relações e normas que facilitam ações coordenadas na
resolução de problemas coletivos e que proporcionam recursos que habilitam os participantes a
acessarem bens, serviços e outras formas de capital”79. O capital social, assim, tem por finalidade
diminuir a pobreza ou a marginalização existente na sociedade, o que caminha de mãos dadas
com o princípio da igualdade.
Basicamente, Etzioni80 defende a Terceira Via, ou seja, uma boa sociedade, aquela em que
as pessoas se tratam mutuamente como um fim em si mesmas e não como meros instrumentos;
como pessoas em sua totalidade e não como fragmentos; como membros de uma comunidade,
unidos por laços de afeto e compromisso mútuo, e não apenas como empregados, comerciantes,
consumidores, e, inclusos, como cidadãos. Usando a terminologia do filósofo Martin Buber, uma
boa sociedade alimenta as relações “eu-tu”, mas também reconhece o papel das relações “eucoisas”.
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Especificamente, quanto à comunidade e solidariedade as palavras de Taylor81:
A mesma tese sobre o impacto do ontológico emerge com muito mais clareza de uma das críticas
centrais de Sandel a Rawls. Ele alega que o princípio da diferença igualitária de Rawls, que envolve
tratar os talentos de cada um como parte dos recursos mantidos em conjunto em benefício da
sociedade como um todo, pressupõe um alto grau de solidariedade entre os participantes. Esse
sentido de compromisso mútuo só pode ser mantido por eus libertos que partilhem um forte sentido
de comunidade. E, no entanto, as partes contratantes são definidas em larga medida como
mutuamente indiferentes. Aqui mais uma vez fica nítido que o sentido do argumento, esteja ele
certo ou errado, é definir as alternativas numa escolha importante. O que Sandel diz nos traz a
questão de saber se o tipo de redistribuição igualitária recomendado por Rawls pode ser mantido
numa sociedade que não esteja ligada em solidariedade mediante um forte sentido de comunidade;
e se, em contrapartida, é possível forjar uma comunidade forte em torno de uma compreensão
comum que faça da justiça a principal virtude social, ou se algum outro bem deveria ter de figurar
também na definição de vida comunitária. Minha perspectiva é justamente que esse tipo de escolha
definida é a função central daquilo que venho chamando de proposições ontológicas. Assim foi lida
aqui a crítica de Sandel a Rawls, e não como uma contradefesa.

Na verdade, o que se espera na atualidade é a participação solidária da sociedade nas
políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social, ou seja, os cidadãos não podem ser mais
meros espectadores da vontade e ações estatais. Por outro lado, esta participação deve ser
ordenada e obedecer aos ditames das leis, sob pena de se transformar em uma via de abusos –
quando não é a própria legislação que já está deflorada, como refere Waldron82 –.
O capital social – participação da sociedade – pode se basear em várias políticas, as quais
precisam estar interligadas, sobretudo, através da união, da vinculação e da conexão. Mas não
basta somente entender o que seja o capital social, também é preciso saber o que significa esta
pobreza que ele busca eliminar. A pobreza em liça, não é somente a falta de recursos econômicos,
mas um fenômeno muito mais complexo, com raízes na economia, na política, na cultura e nas
relações sociais, que pode ser resumido em duas expressões: “desigualdades” e “exclusão social”.
Na verdade, pode-se dizer que o capital social tem por finalidade diminuir as desigualdades
existentes, buscando a inclusão social dos excluídos, o que envolve ações na economia, na política,
na cultura e nas relações sociais.
Tudo isso requer a aplicação, pelos executores das políticas públicas, dos princípios
81
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constitucionais – legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – aplicáveis à
administração pública, em todas as suas esferas, bem como a todos os poderes instituídos –
Executivo, Legislativo e Judiciário –. E, como se podem atingir estes desideratos, justamente a
partir de políticas públicas tributárias indutoras do desenvolvimento e inclusão social. Passando,
então, da generalidade das políticas públicas para as políticas tributárias, nas quais se fala muito
no princípio da eficiência, que apresenta objetivos diversos em relação a cada política, se
meramente fiscal ou arrecadatória ou, então, tributária propriamente dita. Veja-se o que
preleciona Machado83:
A distinção reside no objetivo. Enquanto em uma autêntica política tributária, que envolve a busca
de efetividade da função extrafiscal do tributo, o objetivo visado é a mudança de determinado
comportamento, ou de determinada situação na economia, e a eficiência é medida pelo grau de
realização desse objetivo, em uma singela política de arrecadação o objetivo visado é simplesmente
o aumento do volume de dinheiro arrecadado.

Já, Martins, ao discorrer sobre a eficiência em matéria tributária, acena para a diferença
entre uma política tributária e outra arrecadatória, no fato de que, nesta, há baixo
desenvolvimento econômico e social, logo, muita injustiça tributária, enquanto naquela se induz o
desenvolvimento econômico e social, praticando-se maior justiça fiscal.84 Ainda, tratando do
princípio da eficiência em assuntos tributários, tem-se que o que diferencia uma política tributária
de uma mera política arrecadatória é a adesão pela lei, jurisprudência e administração, à
pluralidade dos princípios de legitimação do ordenamento jurídico tributário, principalmente a
igualdade, a razoabilidade, a ponderação, a praticabilidade, a simplificação, a concorrência, a
economicidade e a transparência.85
Isso decorre, também, porque na atualidade uma das justificativas para o direito tributário
é a proteção do contribuinte, que é a pessoa humana por um viés tributário. Logo, centrando-se o
moderno direito tributário na pessoa humana – contribuinte –, significa que a mera arrecadação
não pode ser seu fim último, pois a finalidade da tributação é fazer da arrecadação um ato de
83
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justiça social, com limites ante a força e voracidade do Estado, respeitando os valores que
dignificam a pessoa humana. Por isso, a Constituição também confere poderes tributários ao
contribuinte (instrumentos de defesa em oposição aos tributos desproporcionais, como no caso da
Medida Provisória n. 232/04, a qual não foi integralmente transformada na Lei 11.119/05, em
razão da forte reação social aos acréscimos à tributação), pois a tributação, propriamente com fins
arrecadatórios, antecede ao próprio direito tributário, onde não se tinha um ato jurídico, mas
meramente de força do Estado, em benefício apenas dos detentores do poder.86
Uma política pública tributária, então, extrapola o mero ato arrecadatório:
Na realidade, a autêntica política tributária procura cuidar das desigualdades e a posição sobranceira
do Estado é aquela de amealhar recursos dos mais favorecidos e repassá-los aos menos, sem
qualquer correspondência ao mecanismo de Robin Hood, mas de enxergar os gargalos, os pontos de
estrangulamento, inclusive mediante isenções, reduções, benefícios fiscais que extrapolam o mero
ângulo da cobrança, para suprir deficiências e contornos regionais.87

Exsurge, assim, que o mero incremento de recursos nos cofres do Estado deixa de ser a
principal atividade financeira voltada ao dispêndio das necessidades estatais, bem como ao
desenvolvimento econômico e social como o fim da atividade exacional. Do contrário, pode o
Estado, mesmo através da atividade tributária, valer-se de mecanismos propiciadores a um
benefício econômico e social, através de políticas de incentivos fiscais e não incidência tributária.
Isso, de nenhuma forma, pode ser visto como um ato capaz de romper com o ciclo de atuação
estatal, ou melhor, de satisfação de necessidades públicas e dinamizador do desenvolvimento
econômico e social, mas como benesses que visam fomentar o mercado.88
No entanto, a política tributária é um fenômeno muito mais amplo, com influência de
variados ramos do conhecimento, como fatores econômicos, jurídicos, sociais, administrativos e
políticos, os quais devem sempre ser levados em consideração, de forma interdisciplinar e
conjugados, para que não se pratiquem políticas reducionistas e dissociadas da realidade nacional.
Por isso, “a política tributária deve sempre ser focada em dois parâmetros: a) qual será a sua
finalidade; e, qual o modo mais adequado para se atingir tal finalidade. Em síntese, o agente
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público analisará o ‘por que’, o ‘para que’, e o ‘como’ do fenômeno impositivo”.89
Portanto, a tributação perde seu fim meramente arrecadatório e seu papel assume
diferentes contornos a partir de políticas públicas de incentivo a determinadas esferas da
sociedade, a fim de que sobressaiam outros valores. Assim, através de políticas tributárias
extrafiscais o Estado busca atingir variadas finalidades, sejam elas políticas, sociais ou econômicas,
que se traduzem em políticas públicas de indução ao desenvolvimento e inclusão social.90
Ressalta, então, que, em alguns casos, como as dos micro e pequenos empresários, o
exercício da atividade econômica pode ser induzido no sentido de lhes retirar da informalidade, a
fim de se reduzirem desigualdades e promover o desenvolvimento e inclusão social, com vários
reflexos, como no pleno emprego91. No caso em tela, tem-se a Lei do Simples Nacional, a qual foi
implementada pela União, em nível nacional, com nítido caráter de norma extrafiscal indutora e
favorecedora da atividade econômica dos micro e pequenos empresários.
Naturalmente, antes de se adentrar no estudo da Lei do Simples, é preciso (co)relacionar
esta política pública tributária com o que se disse sobre políticas públicas de desenvolvimento e
inclusão social, as quais, na atualidade, requerem planejamento, podendo ser aplicadas a uma
comunidade – no caso micro e pequenos empresários – induzindo, portanto, a participação da
sociedade civil na diminuição das desigualdades e exclusões, já que o empresário acaba sendo
premiado pela adesão ao Simples, com a diminuição da carga tributária em relação ao exercício
normal da atividade econômica.
Assim, pode o Estado, através de políticas públicas tributárias indutoras, influir na realidade

89

MARTINS, Ives Granda; MARTINS, Rogério Granda (coord.). A defesa do contribuinte no direito brasileiro. São Paulo: IOB, 2002,
p. 39; MARTINS, Ives Granda da Silva. Princípio da eficiência em matéria tributária. In: MARTINS, Ives Granda da Silva (coord.).
Princípio da eficiência em matéria tributária. Conferencista inaugural José Carlos Moreira Alves. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2006, p. 37. (Pesquisas tributárias. Nova série n. 12)

90

GADELHA, Gustavo de Paiva. Isenção tributária: crise de paradigma do federalismo fiscal cooperativo. Curitiba: Juruá, 2010, p.
94-96, passim.

91

Ao discorrer sobre o planejamento socioeconômico Demo alude que a geração de emprego e renda deve ser uma finalidade do
processo produtivo e não uma consequência deste, além de se considerar o desenvolvimento um instrumento indispensável.
Para tanto, se requer uma interdependência entre o social e o econômico, o que depende de planejamento. Na falta de trabalho
adequado e satisfatório se criará o subemprego e todas as suas consequências sociais e econômicas, inclusive no segurodesemprego, como tratado pelo autor. Mas não para por aí, os contrastes sociais também decorrem da abismal diferença entre
os salários, dos menores aos maiores, seja nas diferentes regiões do país ou até mesmo no próprio emprego público. Agora,
falando de planejamento social não se pode desconsiderar a microprodução, ainda que informal (já protegida pela lei), pois
absorve significativa mão-de-obra, gerando emprego e renda, portanto, de grande importância social e econômica. Pelo fato de
produzir o microempresário é de grande importância útil. Mas a microprodução não pode deixar de lado a grande produção, de
primordial significado nas políticas de emprego. Isso implica, ainda, em dinâmica econômica e planejamento social, deixando de
lado o mero bem-estar material. DEMO, Pedro. Política social, educação e cidadania. 6. ed. Campinas: Papirus, 1994, p. 81-87,
passim. (Coleção Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico)

85

fática – econômica –, sobretudo em algumas parcelas da sociedade, primariamente deixadas à
margem, excluídas, marginalizadas, para que elas se sintam convidadas a integrar um
planejamento de indução ao desenvolvimento e inclusão social, participando, então, de um todo
maior, as políticas públicas estatais. Com isso, no caso do Simples Nacional, exemplificando,
poder-se-á ter uma maior justiça social, pela formalidade das empresas, o que implica o estímulo à
livre concorrência e à livre iniciativa, além do pleno emprego, e, por que não dizer, de uma maior
arrecadação.
Este é o próximo tópico, o estudo do Simples Nacional, como uma política pública
tributária, de caráter nacional, implementada pela União, mas abarcando tributos de competência
dos Estados-membros e Municípios.
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CAPÍTULO 03

A LEI DO SIMPLES NACIONAL COMO POLÍTICA INDUTORA DO DESENVOLVIMENTO
E INCLUSÃO SOCIAL NO ESTADO FEDERAL BRASILEIRO: UMA ANÁLISE A PARTIR DO
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE

Depois do estudo do federalismo nacional e seus reflexos no sistema tributário, perpassouse pelas políticas tributárias do Estado brasileiro, ou seja, a fiscalidade e a extrafiscalidade, e,
nesta, especialmente a favorecedora. Bem como, se desenvolveram algumas diretrizes sobre os
fundamentos da ordem econômica nacional a partir da CF, em conjunto com as políticas
tributárias extrafiscais favorecedoras, as quais, aplicadas em conjunto, levam ao induzimento de
políticas públicas estatais de desenvolvimento e inclusão social.
Agora, então, adentrar-se-á na análise do Simples Nacional, a fim de compreendê-lo como
instrumento de política pública extrafiscal de indução ao desenvolvimento e inclusão social face às
diretrizes principiológicas do constitucionalismo pátrio, considerando, sobretudo, os princípios
federativos e da proporcionalidade.
3.1 A lei do simples nacional
Rememorando, ao se estudarem os fundamentos da ordem econômica nacional partiu-se
da análise dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil – previstos no art. 3º –,
bem como dos princípios gerais da atividade econômica, a qual, inclusive, recebeu tratamento
específico no texto da CF, no Título VII. Por subsecutivo, estudou-se a participação estatal na
atividade econômica, o que não tem passado despercebido pela doutrina pátria, como o faz Grau1.
Logo, percebeu-se, de antemão, que a previsão de dispositivos específicos quanto à ordem
econômica tem relação direta com a implementação de políticas públicas de desenvolvimento e
inclusão social, o que vem ao encontro do trabalho proposto. Contudo, não se pode esquecer,
como já referido, que a passagem do modelo de Estado Liberal para o Social, e, hodiernamente,
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para o Neoliberal também tem reflexos diretos na economia2.
O fato é que se precisa compreender a participação do Estado no setor econômico, seja
como um verdadeiro agente, em igualdade de condições com os particulares – interventor –, ou,
em alguma área específica – sem concorrência – em razão da prestação de serviços públicos ou de
proteção de interesses nacionais, ou, então, como mero regulador, fiscalizador.
Relembrando os ensinamentos de Grau, no art. 173, §1º, da CF, a expressão atividade
econômica significa atividade econômica em sentido estrito, ao passo que o art. 173, caput, traz as
hipóteses nas quais é permitida ao Estado a exploração direta de atividade econômica, ou melhor,
de atuação do Estado – União, Estado-membro, Distrito Federal e do Município – como agente
econômico, em área da titularidade do setor privado. Logo, conforme terminologia de Grau,
“atividade econômica em sentido amplo” é território dividido em dois campos: o do “serviço
público” e o da “atividade econômica em sentido estrito”.3 E, Grau também refere que, no art.
174, a expressão atividade econômica é utilizada noutro sentido, a de “atividade econômica em
sentido amplo”, condizente à atuação estatal como agente normativo e regulador. Esta atuação
normativa e reguladora, segundo a CF, compreende o exercício das funções de incentivo e
planejamento, abrangendo este a atividade econômica em sentido estrito e a atividade econômica
em sentido amplo, tanto que o preceito refere ser ele – o planejamento – “determinante para o
setor público e indicativo para o setor privado”.4 Este aspecto, contudo, desmerece maiores
perorações, já que foi devidamente tratado no capítulo anterior, especialmente no seu item
segundo.
Pois bem, no campo da regulamentação e do incentivo, traz-se à tona a Lei do Simples
Nacional, precisamente a LC n. 123/2006, também conhecida como Supersimples, a qual instituiu
um tratamento diferenciado e favorecido às ME, EPP e aos MEI. Naturalmente, não se pode deixar
de fazer o elo da Lei do Simples Nacional com os objetivos da República, dispostos no art. 3º, da
CF, e com os princípios gerais da atividade econômica, previstos no art. 170, da CF, citando-se,
então, respectivamente, a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária; a garantia do
desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza e da marginalização, além da redução das
desigualdades sociais e regionais; a promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem,
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raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação; e, o tratamento favorecido para
as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e
administração no país. Entende-se, então, que para retratar e expressar a intenção do legislador
deve-se citar o art. 1º e alguns incisos da LC n. 123/2006 (com as alterações da LC n. 147/2014):
Art. 1o Esta Lei Complementar estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e
favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere: I - à
apuração e recolhimento dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, mediante regime único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias; II - ao
cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, inclusive obrigações acessórias; III - ao
acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à preferência nas aquisições de bens e serviços
pelos Poderes Públicos, à tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão; IV – ao cadastro
nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único do art. 146, in fine, da
Constituição Federal. (Incluído pela Lei Complementar n. 147, de 2014) 5

Ressalta, no caso em apreço, que é de primordial importância os aspectos constantes do
inciso I do art. 1º, da Lei do Simples Nacional, os quais tratam da arrecadação e recolhimento de
tributos de todos os entes federados – União, Estados, Distrito-Federal e Municípios –, mediante
um regime único de arrecadação. Assim, o Simples não é um tributo novo, muito menos imposto,
mas um regime especial de tributação, um sistema tributário aplicável a determinada categoria de
contribuintes.
Prosseguindo-se na análise de alguns aspectos da Lei do Simples Nacional, importante
referir o que dita legislação tratava, quando publicada, por ME que, segundo o art. 3º, seria o
empresário ou pessoa jurídica regularmente constituída, que auferisse renda anual igual ou não
superior à R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), enquanto EPP seria o empresário, a
pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que auferisse, em cada ano-calendário, receita bruta superior
a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhões
e quatrocentos mil reais). E, MEI o microempresário individual a que se refere o art. 966 da Lei n.
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro – CCB) que auferisse receita bruta anual
de no máximo até R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), desde que optasse pelo Simples Nacional e
5
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não estivesse impedido de adotar a sistemática prevista no art. 18-A da respectiva Lei.
Passado algum tempo, em 2011, a Presidente da República sancionou um Projeto de Lei
Complementar, publicando-se, então a LC n. 139/20116, e, na mensagem enviada ao Congresso
Nacional a chefe do Executivo ressaltou a alteração nos limites de valores da receita bruta anual,
que somente entraram em vigor no ano de 2012, mantidos, inclusive, pela LC n. 147/2014.
Portanto, aumentaram-se os valores em 50% para as ME e EPP, ou seja, a ME pode ter renda
anual igual ou inferior à R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), enquanto a EPP superior a
R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e
seiscentos mil reais). Já o MEI não pode ultrapassar R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) por ano.
Devido à importância dos limites, estas alterações merecem ser ressaltadas.
Salta à baila, ainda, o que disposto no §1º, do art. 1º, da LC n. 123/06, de primordial
importância para não atravancar o desenvolvimento econômico e social das empresas e
empresários enquadrados no Simples Nacional: “§1º Cabe ao Comitê Gestor do Simples Nacional
(CGSN) apreciar a necessidade de revisão, a partir de 1º de janeiro de 2015, dos valores expressos
em moeda nesta Lei Complementar.”
Destaca-se, portanto, o tratamento diferenciado emprestado à determinada categoria de
empresários e empresas, os quais, muitas vezes, ficavam à margem do ordenamento jurídico, por
não conseguirem cumprir todas as disposições legais, especialmente as condizentes com a
tributação e regime trabalhista. Este ponto ficou evidente quando se tratou da extrafiscalidade
tributária no capítulo segundo, especialmente no item primeiro.
Ressalta, no entanto, o critério adotado pela Lei do Simples Nacional, a par de condicionar
um tratamento diferenciado e favorecido para determinada categoria de empresas e empresários,
levando em consideração o faturamento obtido e não tipo societário (salvo sociedades
cooperativas, e destas excluídas as de consumo e sociedades por ações), quantidade de sócios ou
até número de empregados, conforme estabelece o art. 3º7, caput, §§4º e 5º, da LC n. 123/06. Por
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acessado em: 25 de novembro de 2011.

7

“Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade
empresária, a sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002,
devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde
que: [...] § 4o Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime
de que trata o art. 12 desta Lei Complementar, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: I - de cujo capital participe outra
pessoa jurídica; II - que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior; III - de
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outro lado, a legislação discorre quais as atividades desenvolvidas pelas empresas que não
poderão optar pelo simples8.

cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento
jurídico diferenciado nos termos desta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o
inciso II do caput deste artigo; IV - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa
não beneficiada por esta Lei Complementar, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput
deste artigo; V - cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a
receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do caput deste artigo; VI - constituída sob a forma de cooperativas,
salvo as de consumo; VII - que participe do capital de outra pessoa jurídica; VIII - que exerça atividade de banco comercial, de
investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito
imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de
seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar; IX - resultante ou remanescente de cisão ou qualquer
outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário anteriores; X constituída sob a forma de sociedade por ações; XI - cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do
serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014). § 5o O
disposto nos incisos IV e VII do § 4o deste artigo não se aplica à participação no capital de cooperativas de crédito, bem como em
centrais de compras, bolsas de subcontratação, no consórcio referido no art. 50 desta Lei Complementar e na sociedade de
propósito específico prevista no art. 56 desta Lei Complementar, e em associações assemelhadas, sociedades de interesse
econômico, sociedades de garantia solidária e outros tipos de sociedade, que tenham como objetivo social a defesa exclusiva dos
interesses econômicos das microempresas e empresas de pequeno porte.” BRASIL. Lei Complementar n. 123, de 14 de
dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n.
8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de
1o de maio de 1943, da Lei n. 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n. 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga
as Leis n. 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Publicada no Diário Oficial da União, Brasília, de
15 de dezembro de 2006. Republicado em 31.01.2009, republicado em 31.01.2012 e republicado em 06.03.2012. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acessado em: 20 de outubro de 2014.
8

“Art. 17 Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte: I - que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de
crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de
direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring); II -que tenha sócio
domiciliado no exterior; III - de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou
municipal; IV - (REVOGADO); V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas
Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; VI - que preste serviço de transporte intermunicipal e
interestadual de passageiros, exceto quando na modalidade fluvial ou quando possuir características de transporte urbano ou
metropolitano ou realizar-se sob fretamento contínuo em área metropolitana para o transporte de estudantes ou trabalhadores
(Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014); VII - que seja geradora, transmissora, distribuidora ou comercializadora
de energia elétrica; VIII - que exerça atividade de importação ou fabricação de automóveis e motocicletas; IX - que exerça
atividade de importação de combustíveis; X - que exerça atividade de produção ou venda no atacado de: a) cigarros, cigarrilhas,
charutos, filtros para cigarros, armas de fogo, munições e pólvoras, explosivos e detonantes; b) bebidas a seguir descritas: 1 alcoólicas; 2. (Revogado) (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014); 3. (Revogado); (Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014); 4 - cervejas sem álcool; XI - (Revogado); (Redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)
(Produção de efeito); XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra; XIII - (Revogado); (Redação dada pela Lei
Complementar nº 147, de 2014) (Produção de efeito); XIV - que se dedique ao loteamento e à incorporação de imóveis. XV - que
realize atividade de locação de imóveis próprios, exceto quando se referir a prestação de serviços tributados pelo ISS. § 1o As
vedações relativas a exercício de atividades previstas no caput deste artigo não se aplicam às pessoas jurídicas que se dediquem
exclusivamente às atividades referidas nos §§ 5o-B a 5o-E do art. 18 desta Lei Complementar, ou as exerçam em conjunto com
outras atividades que não tenham sido objeto de vedação no caput deste artigo. I - (REVOGADO); II - (REVOGADO); III (REVOGADO); IV -(REVOGADO); V - (REVOGADO); VI - (REVOGADO); VII - (REVOGADO); VIII - (REVOGADO); IX - (REVOGADO); X (REVOGADO); XI - (REVOGADO); XII - (REVOGADO); XIII -(REVOGADO); XIV - (REVOGADO); XV - (REVOGADO); XVI - (REVOGADO);
XVII -(REVOGADO); XVIII - (REVOGADO); XIX - (REVOGADO); XX - (REVOGADO); XXI -(REVOGADO); XXII - (VETADO); XXIII (REVOGADO); XXIV - (REVOGADO); XXV -(REVOGADO); XXVI - (REVOGADO); XXVII - (REVOGADO); XXVIII - (VETADO).
§ 2o Também poderá optar pelo Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique à prestação de
outros serviços que não tenham sido objeto de vedação expressa neste artigo, desde que não incorra em nenhuma das hipóteses
de vedação previstas nesta Lei Complementar. § 3º (VETADO). § 4º Na hipótese do inciso XVI do caput, deverá ser observado,
para o MEI, o disposto no art. 4º desta Lei Complementar.” BRASIL. Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n. 8.212 e 8.213,
ambas de 24 de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de
1943, da Lei n. 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n. 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis n.
9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Publicada no Diário Oficial da União, Brasília, de 15 de
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Adverte-se, por oportuno, que a adesão ao Simples Nacional é uma opção do contribuinte,
não uma obrigação, ou seja, vai ao encontro do direito promocional defendido por Bobbio9 e já
tratado no capítulo anterior. Por outro lado, verifica-se a aplicação do princípio constitucional da
igualdade, o qual em matéria tributária refere-se à capacidade econômica do contribuinte, e
conduz necessariamente ao tratamento desigual dos desiguais, na medida da sua desigualdade.
Todavia, no que se refere ao Simples Nacional, é importante a análise da questão da
arrecadação e recolhimento dos tributos de todos os entes federados – União, Estados, DistritoFederal e Municípios –, mediante um regime único de arrecadação. Para tanto, cabe frizar o fato
da LC n. 123/06 instituir alguns anexos ao final do seu texto, notadamente de números I a VI (este
último acrescentado pela LC n. 147/2014, em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015), os quais
tratam da alíquota do Simples a ser aplicada sobre o montante da renda auferida pela empresa
optante, bem como a partilha deste percentual entre os tributos por ela englobados.
Assim, o anexo I trata das alíquotas do Simples e sua respectiva distribuição entre os
tributos por ela abarcados, referindo-se à atividade do comércio; na mesma esteira, o anexo II
refere-se às alíquotas do Simples aplicáveis na atividade de indústria; o anexo III cuida das
alíquotas do Simples das atividades de locação de bens móveis e de prestação de serviços não
relacionados nos §§ 5o-C e 5o-D do art. 18 da LC; o anexo IV trata das alíquotas do Simples da
atividade de prestação de serviços relacionados no § 5o-C do art. 18 da LC; o anexo V aborda as
alíquotas do Simples da atividade de prestação de serviços relacionados no § 5o-D do art. 18 da LC,
subdividido em tabelas V-A e V-B; e, o anexo VI (incluído pela LC n. 147/2014) versa sobre as
alíquotas do Simples da atividade de prestação de serviços constantes do §5º-I do art. 18 da LC.
Importante destacar, portanto, os tributos incluídos pela Lei do Simples Nacional, os quais
estão previstos no art. 1310 , sendo o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), a

dezembro de 2006. Republicado em 31.01.2009, republicado em 31.01.2012 e republicado em 06.03.2012. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acessado em: 20 de outubro de 2014.
9

BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Trad. Daniela Beccaria Versiani: rev. téc. Orlando
Seixas Bechara e Renata Nagamine. Barueri: Manole, 2007.

10

“Art. 13 O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de arrecadação, dos seguintes impostos
e contribuições: I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ; II - Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, observado o
disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL; IV - Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; V - Contribuição para o
PIS/Pasep, observado o disposto no inciso XII do § 1o deste artigo; VI - Contribuição Patronal Previdenciária - CPP para a
Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que trata o art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, exceto no caso da
microempresa e da empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de serviços referidas no § 5o-C do art.
18 desta Lei Complementar; VII - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS; VIII – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
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Contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PASEP), a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), a Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e a Contribuição Patronal Previdenciária (CPP)
referente à folha de salários, mais o ICMS e o ISS.
Mas, ao mesmo tempo em que relaciona os tributos abarcados pelo Simples Nacional, a lei
também excepciona os excluídos, para não deixar margem para interpretações dúbias, ou melhor,
no sentido que só haveria a obrigatoriedade de recolhimento dos tributos ali mencionados, como
que se realizando uma isenção implícita ou até não incidência. Frise-se, contudo, que a isenção no
ordenamento jurídico brasileiro deve ser interpretada literalmente, conforme dispõe o art. 111, do
CTN, e também não se confunde com a não incidência tributária. Sobre a diferença entre isenção e
não incidência discorre Machado11:
Distingue-se a isenção da não incidência. Isenção é a exclusão, por lei, de parcela da hipótese de
incidência, ou suporte fático da norma de tributação, sendo objeto da isenção a parcela que a lei
retira dos fatos que realizam a hipótese de incidência da regra de tributação. A não incidência,
diversamente, configura-se em face da própria norma de tributação, sendo objeto da não incidência
todos os fatos que não estão abrangidos pela própria definição legal da hipótese de incidência. O
imposto de importação, por exemplo, tem como hipótese de incidência a entrada de produtos
estrangeiros no território nacional (CTN, art. 19). Assim, qualquer fato não compreendido nessa
hipótese constitui caso de não incidência do tributo. Já a isenção é a retirada, por lei, de parte da
hipótese de incidência. Alguns produtos cuja entrada no território nacional ensejaria a incidência do
tributo podem ficar isentos desta, por expressa determinação legal. A regra jurídica de isenção não
configura uma dispensa legal de tributo devido, mas uma exceção à regra jurídica de tributação. E
exatamente por constituir uma exceção é que ela deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111).
Já a não incidência é tudo o que está fora da hipótese de incidência. Não foi abrangida por esta.
Resulta da própria regra jurídica de tributação que, definindo a hipótese em que o tributo é devido,
por exclusão define aquelas em que não o é. O legislador muitas vezes trata como de não incidência
casos de isenção, e isto tem efetivamente ensejado dúvidas intermináveis. Assim é que alguns
agentes do fisco, por desconhecerem a distinção entre isenção e não incidência, só reconhecem
situações de não incidência diante de regra jurídica expressa. O equívoco é evidente. Não se há de
exigir uma regra indicando casos de não incidência. Basta a exigência de regra jurídica definindo a

ISS. [...] § 3o As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento
das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de
formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de
serviço social autônomo.” BRASIL. Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o Estatuto Nacional da
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n. 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei n. 10.189, de 14 de
fevereiro de 2001, da Lei Complementar n. 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis n. 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e
9.841, de 5 de outubro de 1999. Publicada no Diário Oficial da União, Brasília, de 15 de dezembro de 2006. Republicado em
31.01.2009, republicado em 31.01.2012 e republicado em 06.03.2012. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/legislação>.
Acessado em: 20 de outubro de 2014.
11

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 25. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 224.
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hipótese de incidência, isto é, a hipótese que, se e quando concretizada, será devido o tributo, e
tudo que como tal não esteja definido será, obviamente, hipótese de não incidência.

Portanto, não obstante os tributos englobados pelo Simples, o legislador também tratou
daqueles excluídos de tal regime, logo, versou pormenorizadamente dos tributos que continuam
sendo cobrados indistintamente, ou seja, independente do enquadramento no Simples, previstos
no art. 13, §§1º a 8º, da LC n. 123/200612.
12

“Art. 13. [...] § 1o O recolhimento na forma deste artigo não exclui a incidência dos seguintes impostos ou contribuições, devidos
na qualidade de contribuinte ou responsável, em relação aos quais será observada a legislação aplicável às demais pessoas
jurídicas: I - Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF; II -Imposto
sobre a Importação de Produtos Estrangeiros - II; III - Imposto sobre a Exportação, para o Exterior, de Produtos Nacionais ou
Nacionalizados - IE; IV - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR; V - Imposto de Renda, relativo aos rendimentos ou
ganhos líquidos auferidos em aplicações de renda fixa ou variável; VI - Imposto de Renda relativo aos ganhos de capital auferidos
na alienação de bens do ativo permanente; VII - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de
Créditos e Direitos de Natureza Financeira -CPMF; VIII - Contribuição para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS; IX Contribuição para manutenção da Seguridade Social, relativa ao trabalhador; X - Contribuição para a Seguridade Social, relativa à
pessoa do empresário, na qualidade de contribuinte individual; XI - Imposto de Renda relativo aos pagamentos ou créditos
efetuados pela pessoa jurídica a pessoas físicas; XII - Contribuição para o PIS/Pasep, Cofins e IPI incidentes na importação de bens
e serviços; XIII - ICMS devido: a) nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, tributação concentrada em uma
única etapa (monofásica) e sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto com encerramento de tributação,
envolvendo combustíveis e lubrificantes; energia elétrica; cigarros e outros produtos derivados do fumo; bebidas; óleos e azeites
vegetais comestíveis; farinha de trigo e misturas de farinha de trigo; massas alimentícias; açúcares; produtos lácteos; carnes e
suas preparações; preparações à base de cereais; chocolates; produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos;
sorvetes e preparados para fabricação de sorvetes em máquinas; cafés e mates, seus extratos, essências e concentrados;
preparações para molhos e molhos preparados; preparações de produtos vegetais; rações para animais domésticos; veículos
automotivos e automotores, suas peças, componentes e acessórios; pneumáticos; câmaras de ar e protetores de borracha;
medicamentos e outros produtos farmacêuticos para uso humano ou veterinário; cosméticos; produtos de perfumaria e de
higiene pessoal; papéis; plásticos; canetas e malas; cimentos; cal e argamassas; produtos cerâmicos; vidros; obras de metal e
plástico para construção; telhas e caixas d’água; tintas e vernizes; produtos eletrônicos, eletroeletrônicos e eletrodomésticos;
fios; cabos e outros condutores; transformadores elétricos e reatores; disjuntores; interruptores e tomadas; isoladores; pararaios e lâmpadas; máquinas e aparelhos de ar-condicionado; centrifugadores de uso doméstico; aparelhos e instrumentos de
pesagem de uso doméstico; extintores; aparelhos ou máquinas de barbear; máquinas de cortar o cabelo ou de tosquiar;
aparelhos de depilar, com motor elétrico incorporado; aquecedores elétricos de água para uso doméstico e termômetros;
ferramentas; álcool etílico; sabões em pó e líquidos para roupas; detergentes; alvejantes; esponjas; palhas de aço e amaciantes
de roupas; venda de mercadorias pelo sistema porta a porta; nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária pelas
operações anteriores; e nas prestações de serviços sujeitas aos regimes de substituição tributária e de antecipação de
recolhimento do imposto com encerramento de tributação; (Redação dada pele Lei Complementar nº 147, de 2014); b) por
terceiro, a que o contribuinte se ache obrigado, por força da legislação estadual ou distrital vigente; c) na entrada, no território
do Estado ou do Distrito Federal, de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, bem como
energia elétrica, quando não destinados à comercialização ou industrialização; d) por ocasião do desembaraço aduaneiro; e) na
aquisição ou manutenção em estoque de mercadoria desacobertada de documento fiscal; f) na operação ou prestação
desacobertada de documento fiscal; g) nas operações com bens ou mercadorias sujeitas ao regime de antecipação do
recolhimento do imposto, nas aquisições em outros Estados e Distrito Federal: 1. com encerramento da tributação, observado o
disposto no inciso IV do § 4o do art. 18 desta Lei Complementar; 2. sem encerramento da tributação, hipótese em que será
cobrada a diferença entre a alíquota interna e a interestadual, sendo vedada a agregação de qualquer valor; h) nas aquisições em
outros Estados e no Distrito Federal de bens ou mercadorias, não sujeitas ao regime de antecipação do recolhimento do imposto,
relativo à diferença entre a alíquota interna e a interestadual; XIV - ISS devido: a) em relação aos serviços sujeitos à substituição
tributária ou retenção na fonte; b) na importação de serviços; XV - demais tributos de competência da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios, não relacionados nos incisos anteriores. § 2o Observada a legislação aplicável, a incidência do
imposto de renda na fonte, na hipótese do inciso V do § 1o deste artigo, será definitiva. § 3º As microempresas e empresas de
pequeno porte optantes pelo Simples Nacional ficam dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela
União, inclusive as contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema
sindical, de que trata o art. 240 da Constituição Federal, e demais entidades de serviço social autônomo. § 4o (VETADO). § 5º A
diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que tratam as alíneas g e h do inciso XIII do § 1º deste artigo será
calculada tomando-se por base as alíquotas aplicáveis às pessoas jurídicas não optantes pelo Simples Nacional. § 6º O Comitê
Gestor do Simples Nacional: I - disciplinará a forma e as condições em que será atribuída à microempresa ou empresa de
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Mas não basta esta compreensão, até porque ela não é esclarecedora para a problemática
aqui debatida, logo, ressalta o que consta das tabelas do anexo da Lei do Simples Nacional, as
quais indicam o percentual de recolhimento do Simples, por atividade e faturamento, bem como a
divisão deste percentual entre os tributos por ele abrangidos. Interessa, por hora, o que ocorre
com o ICMS e o ISS, o primeiro de competência dos Estados e do Distrito Federal, e o segundo de
competência dos Municípios e do Distrito Federal.
Por conseguinte, será preciso tratar da competência tributária, e, rememorando o que se
disse ao se estudar o federalismo tributário, esta é uma das características essenciais a tal modelo
de Estado, estando diretamente ligada à questão da autonomia financeira e administrativa
quando se refere à tributação. Especificamente, quanto ao ICMS, este é da competência dos
Estados-membros e do Distrito Federal, conforme previsão do art. 155, II, da CF, enquanto o ISS
dos Municípios, diante do art. 156, III, da CF, e do Distrito Federal, conforme art. 147, da CF.
Contudo, não se pode esquecer de que a competência tributária sobre matérias gerais de direito
tributário pertence à União, conforme disposição do art. 146, da CF, além de existirem limites à
tributação, tanto de cunho constitucional como infraconstitucional (CTN e leis esparsas), o que foi
tratado no item 1.4 do capítulo 1.
O ICMS, cuja sigla advém da abrangência – fato gerador – da circulação de mercadorias e
dos serviços de transporte interestadual e intermunicipal, bem como comunicação, é um imposto
estadual e do Distrito Federal, de cunho meramente fiscal, mas que também admite o uso da
extrafiscalidade, quando, no art. 155, §2º, III, da CF, se admite a seletividade em razão da
essencialidade das mercadorias e serviços. O ponto nodal na questão do ICMS, de ampla
notoriedade, tem sido a guerra fiscal entre os Estados, apesar da CF ter estabelecido limitações ao
legislador estadual no que respeita à fixação de alíquotas, as quais restaram sob a competência do
pequeno porte optante pelo Simples Nacional a qualidade de substituta tributária; e II - poderá disciplinar a forma e as condições
em que será estabelecido o regime de antecipação do ICMS previsto na alínea g do inciso XIII do § 1º deste artigo. § 7º O
disposto na alínea a do inciso XIII do § 1º será disciplinado por convênio celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal, ouvidos
o CGSN e os representantes dos segmentos econômicos envolvidos. (Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014) § 8º Em
relação às bebidas não alcoólicas, massas alimentícias, produtos lácteos, carnes e suas preparações, preparações à base de
cereais, chocolates, produtos de padaria e da indústria de bolachas e biscoitos, preparações para molhos e molhos preparados,
preparações de produtos vegetais, telhas e outros produtos cerâmicos para construção e detergentes, aplica-se o disposto na
alínea a do inciso XIII do § 1o aos fabricados em escala industrial relevante em cada segmento, observado o disposto no § 7º.
(Incluído pela Lei Complementar nº 147, de 2014)” BRASIL. Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. Institui o
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n. 8.212 e 8.213, ambas de 24
de julho de 1991, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1o de maio de 1943, da Lei
n. 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n. 63, de 11 de janeiro de 1990; e revoga as Leis n. 9.317, de 5 de
dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de outubro de 1999. Publicada no Diário Oficial da União, Brasília, de 15 de dezembro de 2006.
Republicado em 31.01.2009, republicado em 31.01.2012 e republicado em 06.03.2012. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/legislação>. Acessado em: 20 de outubro de 2014.
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Senado Federal no que diz respeito às aplicáveis nas operações e prestações interestaduais e de
exportação. Além disso, a CF também tratou de estipular que as alíquotas internas não poderiam
ser inferiores às interestaduais, salvo hipótese de incentivo, observadas as cautelas referentes às
isenções.
O ISS é um imposto municipal e do Distrito Federal, incidente sobre serviços, excluídos os
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação (estes abrangidos pelo ICMS),
com caráter eminente fiscal. Atualmente ele é disciplinado pela LC n. 116/2003, tendo como fato
gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa a tal LC. Logo, os Municípios e o Distrito
Federal devem respeitar a LC ao instituírem tal exação, respeitando, sobretudo, a lista dos
serviços, bem como a alíquota máxima instituída pela União, de 5% (cinco por cento), mas com
ampla liberdade para disporem sobre tal.
De outro lado, importante destacar a principal característica do Simples Nacional, qual seja,
a diminuição da carga tributária para determinada categorias de empresas e empresários – ME,
EPP e MEI –, o que acabou por adentrar em seara da competência tributária dos demais entes
federativos, como Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, não esquecendo que a Lei do
Simples foi editada pela União, com aplicabilidade em todo o território nacional, logo, abrangendo
todos os entes integrantes da federação. Neste ponto, merece destaque o art. 94, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), o qual determinava a cessação dos antigos
Simples da União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, quando da entrada em vigor
da LC que fosse instituída com base no art. 146, III, “d”, da CF, a atual Lei do Simples Nacional. Não
por acaso, a alínea “d” do art. 146, da CF, bem como o art. 94, da ADCT, foram editados pela EC n.
42/2003.
Assim, deve-se contrapor a competência legislativa em matéria tributária (a qual foi
estudada no capítulo 1) frente a outras normas constitucionais, especialmente quando a União, a
par de deter o poder geral regulamentar, por LC, conforme estipula o art. 146, III, “a” a “d”, da CF,
pode criar normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre definição de
tributos e suas espécies, bem como em relação aos impostos discriminados na CF, a dos
respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes, além de definir um tratamento
diferenciado e favorecido para as ME e EPP, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso
do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da
contribuição a que se refere o art. 239, todos da CF.
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Ressalta, ainda, o disposto no § único do art. 146, da CF, pelo qual a LC de que trata o inciso
III, “d”, também poderá instituir um regime único de arrecadação dos impostos e contribuições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observado que será opcional para o
contribuinte; poderão ser estabelecidas condições de tratamento diferenciadas por Estado; o
recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes
aos respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; a
arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados,
adotado cadastro nacional único de contribuintes, o que somente acabou regulamentado pela LC
n. 147/2014, a qual acrescentou o inciso IV no art. 1º, da LC n. 123/2006, discorrendo sobre a
competência da LC em questão para estipular normas gerais especialmente no condizente: “art. 1º
[...] IV: - ao cadastro nacional único de contribuintes a que se refere o inciso IV do parágrafo único
do art. 146, in fine, da Constituição Federal”.
Exsurge, também, a previsão do art. 146-A, da CF, pelo qual LC pode estabelecer critérios
especiais de tributação, a fim de prevenir desequilíbrios da concorrência, o que também poderá
ser feito pela União, através de lei. Afora, o art. 151, I, da CF, pelo qual a União fica autorizada a
instituir tributo uniforme em todo o território nacional, bem como não pode prejudicar nenhum
ente federativo em detrimento do outro, admitindo-se, porém, incentivos fiscais que promovam o
equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Além do art.
165, §7º, da CF, o qual prevê a possibilidade de o Poder Executivo, ao elaborar o orçamento anual,
compatibilizá-lo com o orçamento plurianual, a fim de reduzir as desigualdades inter-regionais.
Bem como o art. 170, VII, da CF, o qual prevê como princípio da atividade econômica a redução
das desigualdades regionais e sociais.
Cabe enfatizar, então, o art. 179, da CF, o qual determina a todos os entes da federação
que dispensem às ME e EPP, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, a fim de
incentivar a simplificação das suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e
creditícias, ou até a eliminação e redução destas por lei. O que deve ser conjugado com o
planejamento indicado no art. 174, da CF, o qual é conferido ao agente normativo e regulador da
atividade econômica, sendo determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. O
que também se coaduna com a previsão do art. 21, IX, da CF, o qual trata das competências da
União, como a elaboração e execução de planos nacionais e regionais de desenvolvimento
econômico e social.
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Todos estes dispositivos conjugados com o art. 23, § único, da CF, o qual trata da
competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, especialmente da fixação
de normas para cooperação entre eles, visando ao equilíbrio do desenvolvimento econômico e do
bem-estar em âmbito nacional.
Denota-se, portanto, que a questão do tratamento diferenciado e unificado em âmbito
nacional, para as ME, EPP e MEI, principalmente na questão de recolhimento de tributos de
competência dos Estados, Distrito Federal e Municípios, envolve uma leitura sistemática da CF, no
sentido de que não se pode ficar apegado a uma interpretação literal e dura da Carta. No dizer de
Miranda, interpretar sistematicamente a constituição é:
A constituição deve ser apreendida, a qualquer instante, como um todo, na busca de uma unidade e
harmonia de sentido. O apelo ao elemento sistemático consiste aqui em procurar as recíprocas
implicações de preceitos e princípios em que aqueles fins se traduzem, em situá-los e defini-los na
sua inter-relacionalização e em tentar, assim, chegar a uma idónea síntese globalizante, credível e
dotada de energia normativa.13

Esta interpretação decorre, também, da circunstância do caso em questão partir da
análise do princípio federativo e das competências tributárias, depois de políticas públicas
extrafiscais favorecedoras, perpassando pelo estudo da Lei do Simples Nacional, tendo-se em
cotejo, ainda, os objetivos do Estado brasileiro – art. 3º, da CF –, juntamente com princípios da
ordem econômica – art. 170, da CF –. E, para solucionar este estudo, o qual coloca frente a frente
vários princípios da ordem constitucional brasileira, ter-se-á que considerar o princípio da
proporcionalidade. Mas, antes se analisarão alguns efeitos práticos da Lei do Simples Nacional.
3.1.1 A lei do simples nacional como política indutora do desenvolvimento e inclusão social
No capítulo segundo, tratou-se de políticas públicas tributárias de indução ao
desenvolvimento e inclusão social, as quais, sinteticamente, são decisões estratégicas e
coordenadas para a busca do bem comum. E, para isso, o Estado pode se valer da participação da
iniciativa privada, a qual é convidada a tomar parte através do incentivo na área tributária,
fomentando a atividade econômica.
Nessa senda, discorreu-se sobre o Simples Nacional, não um imposto nacional, mas um
sistema unificado de arrecadação de vários tributos – nacionais, estaduais, distritais e municipais –
13

MIRANDA, Jorge. Manual de direito constitucional. 4. ed. Coimbra: Coimbra Editora, 1990, p. 253, tomo 4.
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instituído pela União, que dispõe sobre um tratamento diferenciado e favorecido para as ME, EPP
e MEI. Então, agora, demonstrar-se-ão alguns efeitos desta lei, o que envolve aspectos da
realidade, comprovando a indução ao desenvolvimento e inclusão social.
Assim, a partir da análise das políticas públicas e da própria Lei do Simples, é possível
verificar-se que ele busca tirar muitas empresas da informalidade, aquelas que ficam à margem da
sociedade, porque não obedecem às disposições legais, sobretudo na área tributária e social. E,
não o fazem, na maior parte das vezes, não porque não querem, mas simplesmente em razão da
elevada carga fiscal, o que também gera efeitos sociais, já que a informalidade delas gera um
círculo vicioso, com consequências na livre concorrência e no pleno emprego, por exemplo. Ora,
se a empresa é informal, atua no mercado praticando preços abaixo dos concorrentes, pois sobre
o preço das atividades exercidas não calcula os tributos e encargos sociais, logo, também gera
empregos informais.
Tecnicamente, a informalidade gera a chamada evasão fiscal, que é um ato ilícito na
medida em que a empresa não recolhe os tributos e encargos a que estaria sujeita se estivesse
funcionando formalmente, ao que se chama também de sonegação14. Mas não se pode confundir
evasão com elisão fiscal, pois esta representa um planejamento tributário, visando ao pagamento
de uma menor carga tributária.
Portanto, o Simples premia o empresário que a ele adere, já que diminui a carga fiscal em
relação a como seria o exercício normal da atividade, sem o tratamento diferenciado e favorecido.
Alguns dados demonstram a plena aceitação desta lei, como o fato de no Brasil, no ano de 2011,
de sete milhões de empresas existentes, seis milhões estarem constituídas como micro e
pequenas empresas, o que representava 85% do total, e gerando dez milhões de empregos. Isso
corrobora a importância da alteração da lei promovida em 2011 (vigente a partir de 2012), a qual
aumentou as faixas de faturamento do Simples.15
Já em agosto de 2014, conforme dados coletados pelo Serviço Brasileiro de Apoio à

14

A sonegação fiscal pode ter como causas a alta carga tributária e a má aplicação dos recursos arrecadados em políticas públicas,
que acabam não sendo aplicados em saúde, educação, segurança e programas de desenvolvimento social. Na verdade, a carga
tributária brasileira de 37% (ou seja, de tudo que uma pessoa ganha, 37% acabam sendo pagos em tributos, diretos e indiretos) é
altíssima, mas a contrapartida estatal não está na mesma medida, o que acaba desestimulando o contribuinte a cumprir com
suas obrigações tributárias, o que gera a sonegação. Assim, uma diminuição dos tributos poderia ter um efeito positivo,
aumentando as contribuições. BINS, Luiz Antônio. In: Jornal do Comércio, Porto Alegre, 28 set. 2011. Caderno JC Contabilidade,
n. 19, p. 6.

15

BREDA, Zulmir. Benefício merecidos. Jornal do Comércio, Porto Alegre, 11 e 12 out. 2011. Caderno JC Contabilidade, n. 21, p. 3.
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Pequena e Média Empresa (Sebrae)16 junto à Receita Federal, as empresas optantes pelo Simples
Nacional eram 9,1 milhões no total, considerando as ME, EPP e MEI, sendo que em dezembro de
2009 este número era de 3,3 milhões, ou seja, houve um aumento de mais de 2,75 vezes em
menos de 5 anos. No mesmo período as ME e EPP passaram de 3,25 para 4,9 milhões, enquanto as
MEI de 0,05 para 4,2 milhões. Mas talvez, o dado mais interessante seja a participação destas
empresas na economia brasileira, pois no ano de 2012, segundo informações obtidas pelo Sebrae
a partir da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), elas correspondiam ao percentual de 99%.
Outro dado importantíssimo é o número de empregos gerados, que segundo o Sebrae17, a
partir dos dados obtidos na RAIS em 2012, as empresas optantes pelo Simples empregavam 51,7%
dos empregados com carteira assinada no país, correspondendo a 15,1 milhões de pessoas.
A geração de empregos, inclusive, foi argumento do Ministro da Fazenda, Guido Mantega,
quando da solenidade à sanção presidencial à alteração legislativa que promoveu o aumento da
faixa de faturamento:
‘Ela (microempresa) é a base da economia brasileira. Nós costumamos ver notícias sobre grandes
empresas, mas não devemos esquecer que a maioria das empresas são pequenas e respondem por
uma parte importante das atividades. Elas são as maiores geradoras de empregos [...] e nós temos
visto que o Brasil tem sido um país muito bem-sucedido na geração de empregos’, disse o ministro
da Fazenda, Guido Mantega.18

Mas, os reflexos da Lei do Simples Nacional não ficam somente atrelados à formalização
das empresas e geração de empregos, porque o próprio governo brasileiro destacou a
possibilidade de recuperar algumas perdas na arrecadação de impostos, como o IRPJ e o IPI (que
aconteceriam com a entrada em vigor da nova tabela de faturamento), com a possibilidade de
mais empresas aderirem ao Simples, pois antes do aumento na faixa de faturamento estavam
excluídas de tal facilidade.19
Portanto, fica evidente o importante papel desempenhado pelas ME, EPP e MEI no cenário
nacional, como a formalização de empresas, aumento do pleno emprego e consequente redução
de desigualdades, com sérios efeitos nas políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social.
16

Boletim Estudos & Pesquisas. Sebrae. n. 33, set. 2014. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal
Sebrae/Estudos e Pesquisas/Boletim Estudos e Pesquisas set 2014.pdf.> Acessado em: 21 out. 2014.

17

Boletim Estudos & Pesquisas. Sebrae. n. 33, set. 2014. Disponível em: <http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal
Sebrae/Estudos e Pesquisas/Boletim Estudos e Pesquisas set 2014.pdf.> Acessado em: 21 out. 2014.
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MANTEGA, Guido. In: Jornal do Comércio, Porto Alegre, 11, 12 e 13 nov. 2011, p. 5.

19

Jornal do Comércio, Porto Alegre, 11, 12 e 13 nov. 2011, p. 5.
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Destaca-se, ainda, que o aumento da arrecadação por parte do Estado pode melhorar a prestação
de serviços públicos essenciais, além de propiciar um melhor acesso dos empregados formais, e
lógico seus dependentes, a alguns direitos sociais, o que significa maior justiça social e realização
do bem comum.
A questão do aumento da arrecadação também é um dado importante, e se justifica ainda
mais quando se fala na ingerência da União sobre a competência tributária de outros entes
federados, no caso ICMS dos Estados e Distrito Federal e ISS dos Municípios e Distrito Federal. Os
números são realmente impressionantes e não podem ser desconsiderados, na medida em que o
Sebrae fez um levantamento a nível nacional. O ICMS, por exemplo, no ano de 2010, arrecadou
nos Estados-membros o total de R$ 6,2 bilhões (seis bilhões e duzentos milhões de reais), o que
representa um aumento de 253% (duzentos e cinquenta e três por cento) em relação ao ano de
2007, quando o Simples Nacional foi implantado. Enquanto nos 5.565 (cinco mil, quinhentos e
sessenta e cinco) Municípios brasileiros se arrecadou, também em 2010, referente ao ISS a
quantia de R$ 2,5 bilhões (dois bilhões e quinhentos milhões de reais), significando um aumento
de 365% (trezentos e sessenta e cinco por cento) no mesmo período.20
Segundo a notícia responsável pelos dados acima, em 2007, quando a LC n. 123/06, o
Simples Nacional, entrou em vigor, substituindo o antigo Simples Federal, havia 1,3 milhão (um
milhão e trezentas mil) de empresas cadastradas no antigo sistema, as quais foram
automaticamente para o novo regime, hoje também conhecido por Supersimples, com
praticamente seis milhões de empresas vinculadas, na época do levantamento. Estes números,
segundo Luiz Barreto, presidente do Sebrae na época da notícia (31 maio 2011), foram
estimulados pela Lei do Simples Nacional, responsável pela unificação das cobranças de seis
tributos federais – IRPJ, IPI, PIS/PASEP, COFINS, CSLL e a CPP – além do ICMS e o ISS, o que veio a
facilitar a vida contábil das ME e EPP.
O aumento da arrecadação é visível, e, claro, não se pode desconsiderar também o
desenvolvimento e crescimento econômico do país nos últimos anos, o que vai ao encontro dos
dados acima, mas que não se desgarra do impressionante número de empresas e empresários
enquadrados em tal regime especial de tributação.
Assim, a conclusão a este trabalho, o qual coloca frente a frente vários princípios da ordem
20

EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO. Agência Brasil. Disponível em: <http://www.agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-05-31>
Acessado em: 25 jan. 2012.

101

constitucional brasileira, além dos efeitos práticos da Lei do Simples Nacional como já foi possível
notar, terá que considerar o princípio da proporcionalidade que, por si só, significa proporção,
ponderação, envolvendo três subprincípios, o da necessidade, o da adequação e o da
proporcionalidade em sentido estrito, o que se fará a seguir.
3.2 O princípio da proporcionalidade
Antes de se adentrar propriamente no estudo do princípio constitucional da
proporcionalidade, é de bom alvitre fazer algumas considerações sobre princípios constitucionais
propriamente ditos, o que também envolve a questão de regras e normas. A Constituição
apresenta princípios para a proteção e garantia dos cidadãos, os quais possuem direitos e deveres.
Tais princípios, sejam explícitos ou implícitos, visam possibilitar a vida digna em sociedade, sendo
fundamentais para a aplicação da própria constituição, assim como da legislação
infraconstitucional, logo, do ordenamento jurídico como um todo.
Princípio, como o próprio termo diz, significa começo, início. Juridicamente é ou são os
pensamentos diretores e informadores do ordenamento21, guiando a interpretação do direito e
servindo de fundamento do sistema jurídico, além de terem função normativa e de integração,
servindo como fonte supletiva em caso de ausência ou obscuridade de lei. Contudo, nem todos os
princípios estão explícitos no ordenamento constitucional, alguns são implícitos22, como o da

21

“Mais do que um ramo a par dos outros, o Direito constitucional deve ser apercebido como o tronco da ordem jurídica estatal
(mas só desta), o tronco donde arrancam os ramos da grande árvore que corresponde a essa ordem jurídica. Integrando e
organizando a comunidade e o poder, ele enuncia (na célebre expressão de PELLEGRINO ROSSI) as têtes de chapitre dos vários
ramos do Direito, os princípios fundamentais que os enformam; e enuncia-os, porque tais princípios revestem um significado
político, identificam-se com as concepções dominantes acerca da vida colectiva, consubstanciando uma ideia de Direito.”
MIRANDA, Jorge. Teoria do estado e da constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 4.
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BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional
transformadora. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 372-373; “No Brasil a proporcionalidade pode não existir
enquanto norma geral de direito escrito, mas existe como norma esparsa no texto constitucional. A noção mesma se infere de
outros princípios que lhe são afins, entre os quais avulta, em primeiro lugar, o princípio de igualdade, sobretudo em se atentando
para a passagem da igualdade-identidade à igualdade-proporcionalidade, tão característica da derradeira fase do Estado de
direto.” BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 395; “Em tal
perspectiva, pode-se afirmar que, enquanto os princípios explícitos são perfeitamente identificados – num primeiro momento –
pela forma gramatical e objetiva com a qual são postos no sistema jurídico, a começar pela constituição e passando por todos os
demais ordenamentos consectários, os princípios implícitos demandam esforço hermenêutico e desvelador diferenciado por
parte do operador do direito, uma vez que não contam (salvo melhor juízo) com a plasticidade direta e posta pela norma
cogente, a despeito de já constarem do sistema jurídico como um todo. Com tais particularidades, os princípios implícitos, por
vezes e em caráter também genérico, podem englobar os princípios gerais de direito, historicamente constituídos pela ciência do
direito, mais o direito pressuposto de uma determinada sociedade, aqui entendido como o resultado da capacidade criadora e
modificadora das relações societais em face das disposições normativas que as regulam. Neste particular, pretendemos
delimitar, a título exemplificativo, tão-somente, quatro dos princípios implícitos que entendemos como constitutivos do Estado
Administrador, em face da ordem constitucional vigente, a saber: o princípio da supremacia do interesse público em face do
interesse privado; o princípio da indisponibilidade do interesse público; o princípio da proporcionalidade; e, o princípio da
finalidade.” LEAL, Rogério Gesta. Estado, administração pública e sociedade: novos paradigmas. Porto Alegre: Livraria do
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proporcionalidade, que será objeto de estudo.
Para Bonavides23, a posição dos princípios em um ordenamento jurídico é a de ponto mais
alto na escala normativa, sendo as normas supremas, estabelecendo critérios de nobreza para a
avaliação dos conteúdos normativos. No mesmo sentido se manifesta Canotilho, referindo a
excelência dos princípios, seja em um sistema constitucional garantístico ou programático:
Essa

perspectiva

teorético-jurídica

do

<<sistema

constitucional>>,

tendencialmente

<<principialista>>, é de particular importância, não só porque fornece suportes rigorosos para
solucionar certos problemas metódicos (cfr. infra, colisão de direitos fundamentais), mas também
porque permite respirar, legitimar, enraizar e caminhar o próprio sistema. A respiração obtém-se
através da <<textura aberta>> dos princípios; a legitimidade entrevê-se na ideia de os princípios
consagrarem valores (liberdade, democracia, dignidade) fundamentadores da ordem jurídica e
disporem de capacidade deontológica de justificação; o enraizamento prescruta-se na referência
sociológica dos princípios a valores, programas, funções e pessoas; a capacidade de caminhar
obtém-se através de instrumentos processuais e procedimentais adequados, possibilitadores da
concretização, densificação e realização prática (política, administrativa, judicial) das mensagens
normativas da constituição. Por último, pode dizer-se que a individualização de princípios-norma
permite que a constituição possa ser realizada de forma gradativa, segundo circunstâncias factuais e
legais (Bin). A compreensão principal da Constituição serve de arrimo à concretização metódica quer
se trate de um texto constitucional garantístico (ex.: a leitura principal de R. Dworkin em face da
constituição americana) quer se trate de um texto constitucional programático (ex.: Constituição
Portuguesa de 1976, Constituição Brasileira de 1988).24

Portanto, os princípios constitucionais têm a função de “orientação da interpretação das
normas jurídicas”, já que devem ser vistos como objetivos a serem seguidos na interpretação das
normas e, consequentemente, devem ser respeitados de acordo com a relevância que o
ordenamento jurídico – brasileiro – os trata, mesmo que não estejam positivados, estando
implícitos.25
Para Canotilho, os princípios, levando-se em consideração os fatos jurídicos concretos, são
normas jurídicas impositivas, no sentido de uma otimização, podendo ser concretizados de
variadas formas. Os princípios interessam, sobretudo, na sua característica de verdadeira norma,
sendo diferentes das regras jurídicas, entendidas como outra espécie de norma26. Portanto, as

Advogado, 2006, p. 111-112.
23

BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2001.

24

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 1127-1128.

25

CHIMENTI, Ricardo Cunha. Curso de direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 505.

26

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 8. reimp. Coimbra: Almedina, 2003, p.
1161.
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normas jurídicas, em sentido amplo, seriam divididas em regras e princípios27. Para Canotilho28, a
diferenciação entre uma ou outra espécie é um trabalho árduo, sugerindo, então, alguns aspectos
essenciais:
Saber como distinguir, no âmbito do supraconceito norma, entre regras e princípios, é uma tarefa
particularmente complexa. Vários são os critérios sugeridos. a) Grau de abstracção: os princípios são
normas com um grau de abstracção relativamente elevado; de modo diverso, as regras possuem
uma abstracção relativamente reduzida. b) Grau de determinabilidade na aplicação do caso
concreto: os princípios, por serem vagos e indeterminados, carecem de mediações concretizadoras
(do legislador do juiz), enquanto as regras são susceptíveis de aplicação directa. c) Carácter de
fundamentalidade no sistema das fontes de direito: os princípios são normas de natureza ou com um
papel fundamental no ordenamento jurídico devido à sua posição hierárquica no sistema de fontes
(ex.: princípios constitucionais) ou à sua importância estruturante dentro do sistema jurídico (ex.:
princípios do Estado de Direito). d) <<Proximidade>> da ideia de direito: os princípios são
<<standards>> juridicamente vinculantes radicados nas exigências de <<justiça>> (Dworkin) ou na
<<ideia de direito>> (Larenz); as regras podem ser normas vinculativas com um conteúdo
meramente funcional. f) Natureza normogenética: os princípios são fundamento de regras, isto é,
são normas que estão na base ou constituem a ratio de regras jurídicas, desempenhando, por isso,
uma função normogenética fundamentante. (negritado no original)

Em que pese a diferenciação apresentada, não se pode perder de perspectiva que
princípios e regras teriam e têm condições de conviverem num ordenamento jurídico, já que este
é um conjunto daqueles. Contudo, num ordenamento jurídico escalonado ou hierarquizado,
podem-se ter normas situadas em diferentes patamares, dependendo do seu maior ou menor
27

“Antes porém, de abordar o assunto da norma de direito fundamental, vale expender algumas considerações sobre a norma
jurídica em geral. Nesse ponto, não há a necessidade de nos deixarmos envolver na infindável discussão filosófica sobre a
natureza da norma jurídica, posicionando-se entre imperativistas ou anti-imperativistas, pois para se obter um conhecimento,
como o científico, não se precisa saber sobre o que são as coisas em si, sua essência, bastando-nos alguma fórmula
generalizadora dos traços apresentados por tais coisas individualmente, ao se mostrarem à nossa percepção, enquanto
fenômenos. Na norma jurídica, então, não se divisa nem um imperativo, uma ordem, resultante de uma manifestação volitiva,
algo da ordem ôntica, do ‘ser’ (Sein), nem um juízo, resultante de uma manifestação cognitiva, de natureza gnoseológica, mas
sim algo, por assim dizer, ‘intermediário’ entre ambos: uma ‘expressão deôntica’, uma prescrição de determinado tipo, que
adquire seu caráter especificamente jurídico quando inserida no contexto de um ordenamento jurídico. Essas expressões
deixam-se reduzir a proposições lógicas, com determinada estrutura, onde se tem (1) a descrição de um hipotético estado-decoisas (Sachverhalte), e (2) sua modalização em termos deônticos através de um ‘funtor’, cujos tipos básicos são: ‘obrigatório’,
‘proibido’, ‘facultado’. De posse desses elementos, cabe agora introduzir nosso tema no contexto da diferença entre normas que
são ‘regras’ daquelas que são ‘princípios’, sendo entre essas últimas que se situam as normas de direitos fundamentais. As regras
trazem a descrição de estados-de-coisa formado por um fato ou um certo número deles, enquanto nos princípios há uma
referência
direta
a
valores.
Daí
se
dizer
que
as regras se fundamentam nos princípios, os quais não fundamentariam diretamente nenhuma ação, dependendo para isso da
intermediação de uma regra concretizadora. Princípios, portanto, têm um grau incomparavelmente mais alto de generalidade
(referente à classe de indivíduos à que a norma se aplica) e abstração (referente à espécie de fato a que a norma se aplica) do
que a mais geral e abstrata das regras. Por isso, também, poder-se dizer com maior facilidade, diante de um acontecimento, ao
qual uma regra se reporta, se essa regra foi observada ou se foi infringida, e, nesse caso, como se poderia ter evitado essa
violação. Já os princípios são ‘determinações de otimização’ (Optimierungsgebote), na expressão de ALEXY (1985, p. 75 e seg.),
que se cumpre na medida das possibilidades, fáticas e jurídicas, que se oferecem concretamente.” GUERRA FILHO, Willis
Santiago. Introdução ao direito processual constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 29-30.

28

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 1124-1125.
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grau de abstração ou concreção. Logicamente, seguindo a estrutura que se pretende demonstrar,
os princípios seriam mais abstratos que as regras, e, destas, de maior concreção se teriam as
sentenças judiciais.29
Logo, como há duas categorias de normas, as regras e os princípios, a Constituição pode ser
vista como um sistema aberto de princípios e regras, ressaltando-se que o sistema constitucional
tem de ser necessariamente um sistema aberto, pois todo sistema jurídico é carente de normas
jurídicas, não estando todas positivadas na Constituição.30 Isso porque a Constituição não pode ser
imutável, conforme diz Canotilho31:
Entende-se por reserva de constituição o conjunto de matérias que devem estar e não podem deixar
de estar normativamente contempladas num texto constitucional. Mas quais as matérias que devem
ser inseridas numa constituição? Quais os critérios orientadores para qualificar certos assuntos ou
certas matérias como conteúdo necessário de uma constituição? Como saber se uma matéria é
digna ou não de ser constitucional? As respostas às interrogações antecedentes não podem deixar
de tomar em consideração um conjunto de tópicos. O primeiro é este: as constituições não são
‘sistemas fechados’, antes se apresentam como conjuntos estruturantes/estruturados abertos à
evolução ou desenvolvimento. Por isso, se a realidade constitucional é avessa à petrificação de
conteúdo e à regidificação do ‘sempre igual’, é lógico também que não existam ‘conteúdos imutáveis
e inalteráveis da constituição’. Em termos absolutos, não há uma reserva de constituição. O segundo
ponto relevante é este: em termos tendenciais, a ideia de reserva de constituição aponta para a
existência de certos núcleos de matérias que, de acordo com o espírito do tempo e a consciência
jurídica geral da comunidade, devem estar normativamente contemplados na lei proeminente dessa
comunidade. [...]”(negritado no original)

Segundo, ainda, Canotilho há determinados tipos de princípios, dentre os constitucionais,
que são chamados de estruturantes32, pois constituem ideias diretivas e indicativas da ordem

29

“Uma das características dos princípios jurídicos que melhor distinguem das normas que são regras é sua maior abstração, na
medida em que não se reportam, ainda que hipoteticamente, a nenhuma espécie de situação fática, que dê suporte à incidência
de norma jurídica. A ordem jurídica, então, enquanto conjunto de regras e princípios, pode continuar a ser concebida, à la
KELSEN, como formada por normas que se situam em distintos patamares, conforme o seu maior ou menor grau de abstração ou
concreção, em um ordenamento jurídico de estrutura escalonada (Stufenbau). No patamar mais inferior, com o maior grau de
concreção, estariam aquelas normas ditas individuais, como a sentença, que incidem sobre situação jurídica determinada, à qual
se reporta a decisão judicial. O grau de abstração vai então crescendo até o ponto em que não se tem mais regras, e sim,
princípios, dentre os quais, contudo, se pode distinguir aqueles que se situam em diferentes níveis de abstração.” GUERRA
FILHO, Willis Santiago. Introdução ao direito processual constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 36-37.

30

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 8. reimp. Coimbra: Almedina, 2003, p.
1162.

31

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p. 1104-1105.

32

“A ambiência natural dos princípios jurídicos, como é fácil deduzir, será o texto constitucional. Tendo por base a terminologia,
anteriormente referida, proposta por GOMES CANOTILHO (1989, p. 129 e ss.), inspirado em modelo germânico, pode-se elencar,
como espécies de princípios, em ordem crescente de abstratividade, ‘princípios constitucionais especiais’, ‘princípios
constitucionais gerais’ e ‘princípios estruturantes’. Esses últimos são aqueles que traduzem as opções políticas fundamentais,
sobre as quais repousa toda a ordem constitucional e, logo, toda a ordem jurídica, e que seriam, no Direito brasileiro, como
deflui já do ‘Preâmbulo’ e do primeiro artigo de nossa Constituição, o princípio do Estado de Direito e o princípio democrático,
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constitucional do Estado (na ordem constitucional portuguesa consideram-se princípios
estruturantes, o Estado de direito, o democrático e o republicano). Eles seriam o núcleo central da
Constituição, garantindo a identidade e a estrutura dela (na CF brasileira, por exemplo, o Estado
de direito, o princípio democrático e o federativo). Abrangem, ainda, os princípios constitucionais
gerais e especiais, além das regras constitucionais de qualquer natureza.33 Geralmente, estes
princípios aparecem em duas dimensões: uma constitutiva, já que eles mesmos, enquanto
fundamento principal, indicam e constituem uma compreensão global da ordem constitucional;
outra declarativa, pois muitas vezes esses princípios têm a natureza de “superconceitos”, de
“vocábulos designantes”, utilizados para exprimir a soma de outros “subprincípios”, e de
concretizações normativas constitucionalmente plasmadas.34
Os princípios estruturantes carregam, cada um, uma matéria determinada que o
caracterize de maneira distinta, entretanto, eles agem mutuamente, completam-se, limitam-se e
condicionam-se,

reciprocamente.

Eles

se

articulam

de

maneira

que

haja

uma

complementariedade entre todos. Contudo, algumas vezes os princípios podem colidir, e para
resolver este impasse a doutrina apresenta soluções que levam em consideração a peculiaridade
de cada caso concreto, a partir da ponderação entre os princípios. Ora, uma mesma situação pode
suscitar a aplicação de mais de um princípio, tendo-se a colisão entre eles.35 Nesses casos, o
aplicador do direito deve buscar a solução que preserve os primados da Constituição36, não
esquecendo que, abstratamente, em relação à Constituição, nenhum princípio vale mais que o
outro37.
Para resolver esta colisão entre princípios, aplica-se outro princípio, o da proporcionalidade
ou proibição do excesso38, que por si só já significa proporção, o qual vem a se subdividir em três
bem como o princípio federativo. O princípio da isonomia pode ser apontado como um dos princípios constitucionais gerais,
assim como a isonomia entre homens e mulheres, referida no art., 5º, inc. I, seria exemplo de princípio constitucional especial.”
GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução ao direito processual constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 37.
33

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 8. reimp. Coimbra: Almedina, 2003, p.
1173-1175, passim.

34

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 8. reimp. Coimbra: Almedina, 2003, p.
1184.

35

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição. 7. ed. 8. reimp. Coimbra: Almedina, 2003, p.
1185-1186.

36

STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2001, p. 95.

37

STEINMETZ, Wilson Antônio. Colisão de direitos fundamentais e princípio da proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2001, p. 126-127.

38

Na doutrina pátria, Ávila trata a proibição de excesso como um postulado inespecífico, no sentido de que não pode se confundir
com o princípio da proporcionalidade. Veja-se: “A promoção das finalidades constitucionalmente postas possui, porém, um
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outros subprincípios39, o da adequação, o da necessidade e o da proporcionalidade em sentido
estrito. Contudo, como já referido, as normas dividem-se em regras e princípios, mas não são
somente estes que podem colidir, entrar em conflito, o mesmo pode ocorrer com as regras. Assim,
estas, diferentemente daqueles, ao se chocarem, por duas regras tratarem de uma mesma
situação fática, tem-se um “excesso normativo, uma antinomia jurídica, que deve ser afastada
com base em critérios que, em geral, são fornecidos pelo próprio ordenamento jurídico, para que
mantenha-se sua unidade e coerência”40. Portanto, havendo colisão entre duas regras, uma seria
inválida frente à outra, procurando-se tratar de forma idêntica os casos análogos.
Barroso 41 , no mesmo sentido, mas em tom mais dogmático, revela que a solução
encontrada para resolver os conflitos e colisões entre as regras e entre os princípios,

limite. Esse limite é fornecido pelo postulado da proibição de excesso. Muitas vezes denominado pelo Supremo Tribunal Federal
como uma das facetas do princípio da proporcionalidade, o postulado da proibição de excesso proíbe a restrição excessiva de
qualquer direito fundamental. A proibição de excesso está presente em qualquer contexto em que um direito fundamental
esteja sendo restringido. Por isso, deve ser investigada separadamente do postulado da proporcionalidade: sua aplicação não
pressupõe a existência de uma relação de causalidade ente um meio e um fim. O postulado da proibição de excesso depende,
unicamente, de estar um direito fundamental sendo excessivamente restringido. A realização de uma regra ou princípio
constitucional não pode conduzir à restrição a um direito fundamental que lhe retire um mínimo de eficácia. Por exemplo, o
poder de tributar não pode conduzir ao aniquilamento da livre iniciativa. Nesse caso, a ponderação de valores indica que a
aplicação de uma norma, regra ou princípio (competência estatal para instituir impostos) não pode implicar a impossibilidade de
aplicação de uma outra norma, princípio ou regra (proteção da propriedade privada). Alguns casos podem melhor esclarecer a
questão.” ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. rev. 2. tir. São Paulo:
Malheiros, 2005, p. 97.
39

“Constatou a doutrina a existência de três elementos, conteúdos parciais ou subprincípios que governam a composição do
princípio da proporcionalidade. Desses elementos o primeiro é a pertinência ou aptidão (Geeignetheit), que, segundo Zimmerli,
nos deve dizer se determinada medida representa ‘o meio certo para levar a cabo um fim baseado no interesse público’,
conforme a linguagem constitucional dos tribunais. Examina-se aí a adequação, a conformidade ou a vaidade do fim. Logo se
percebe que esse princípio confina ou até mesmo se confunde com o da vedação do arbítrio (Übermassverbot), que alguns
utilizam com o mesmo significado do princípio geral da proporcionalidade. Com o desígnio de adequar o meio ao fim que se
intenta alcançar, faz-se mister, portanto, que ‘a medida seja suscetível de atingir o objetivo escolhido’, ou, segundo Hans Huber,
que mediante seu auxílio se possa alcançar o fim desejado. O segundo elemento ou subprincípio da proporcionalidade é a
necessidade (Erforderlichkeit), ao qual também alguns autores costumam dar tratamento autônomo e não raro identificá-lo com
a proporcionalidade propriamente dita. Pelo princípio ou subprincípio de necessidade, a medida não há de exceder os limites
indispensáveis à conservação do fim legítimo que se almeja, ou uma medida para ser admissível deve ser necessária. O publicista
francês Xavier Philippe, por sua vez, assevera que o princípio pode ser ilustrado pela seguinte máxima: ‘de dois males, faz-se
mister escolher o menor’. E acrescenta que pela necessidade não se questiona a escola operada ‘mas o meio empregado’ e que
este ‘deve ser dosado para chegar ao fim pretendido’. Em outras palavras – conforme o comentário de Manuz/Dürig – de todas
as medidas que igualmente servem à obtenção de um fim, cumpre eleger aquela menos nociva aos interesses do cidadão,
podendo assim o princípio da necessidade (Erforderlichkeit) ser também chamado princípio da escolha do meio mais suave (‘das
Prinzip der Wahl des mildesten Mittels’). Com a Erfordelichkeit, oberva Stern, escorado na jurisprudência constitucional da
Alemanha, o legislador dispõe de um espaço de ação concernente à escolha do meio que vai utilizar (‘Der Gesetzgeber hat also
einen Handlugspielraum bezüglich der einzusetzenden Mittel’). Finalmente, depara-se-nos o terceiro critério ou elemento de
concretização do princípio da proporcionalidade, que consiste na proporcionalidade mesma, tomada ‘stricto sensu’. Aqui assinala
Pierre Muller, a escolha recai sobre o meio ou os meios que, no caso específico, levarem mais em conta o conjunto de interesses
em jogo. Quem utiliza o princípio, segundo esse constitucionalista, se defronta ao mesmo passo com uma obrigação e uma
interdição; obrigação de fazer uso de meios adequados e interdição quanto ao uso de meios proporcionados.” BONAVIDES,
Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. rev., atual. e ampl. Malheiros: São Paulo, 2001, p.360-361.

40

GUERRA FILHO, Willis Santiago. Introdução ao direito processual constitucional. Porto Alegre: Síntese, 1999, p. 42-43.

41

BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional
transformadora. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 350-352, passim.
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respectivamente, no sentido de tudo ou nada, ou mais ou menos, iria ao encontro do papel
desempenhado por cada tipo de norma no ordenamento jurídico. Enquanto as regras valem ou
não, o que se deve à circunstância de que elas visam à segurança jurídica, ligadas à objetividade e
à previsibilidade das condutas, ao passo que os princípios otimizam a justiça do caso concreto, por
isso seriam mais flexíveis, sendo sopesados.
Esta, contudo, é uma das críticas feitas à maioria da doutrina – Canotilho42 – por Ávila43, já
que ela acaba diferenciando regras e princípios como espécie de normas, e, assim aplicando este
conhecimento de forma unânime, sem qualquer tom de crítica. Ou seja, um dispositivo seria regra
ou princípio, não havendo qualquer possibilidade de discussão, enquanto para Ávila haveriam
outras alternativas a serem investigadas, trazendo a questão dos postulados normativos
aplicativos. Por subsecutivo, segundo o entendimento corrente, as regras não poderiam sofrer
qualquer ponderação, pois seriam válidas ou não, enquanto os princípios se colidissem haveria a
ponderação, que levaria a superação deste conflito, mantendo-se a validade dos dois, mas um
tendo maior peso que o outro. E, o autor, em razão da teoria dos postulados normativos
aplicativos, também defende a ponderação entre regras44.
Portanto, se alguns princípios são vistos como verdadeiras regras no momento de sua
concreção, aplicação, eles também podem vir a colidir com outros princípios. Assim, não se teria
mais apenas o choque entre regras e entre princípios, mas também entre regras e princípios, o

42

“Os princípios interessar-nos-ão, aqui, sobretudo na sua qualidade de verdadeiras normas, qualitativamente distintas das outras
categorias de normas, ou seja, das regras jurídicas. As diferenças qualitativas traduzir-se-ão, fundamentalmente, nos seguintes
aspectos. Em primeiro lugar, os princípios são normas jurídicas impositivas de uma optmização, compatíveis com vários graus de
concretização, consoante os condicionalismos fácticos e jurídicos; as regras são normas que prescrevem imperativamente uma
exigência (impõem, permitem ou proíbem) que é ou não cumprida (nos termos de Dworkin: aplicable in all-or-nothing fashion); a
convivência dos princípios é conflitual (Zagrebelsky), a convivência de regras é antinómica; os princípios coexistem, as regras
antinómicas excluem-se. Conseqüentemente, os princípios, ao constituírem exigências de optimização, permitem o
balanceamento de valores e interesses (não obedecem, como as regras, à <<lógica do tudo ou nada>>), consoante o seu peso e a
ponderação de outros princípios eventualmente conflituantes; as regras não deixam espaço para qualquer outra solução, pois se
uma regra vale (tem validade) deve cumprir-se na exacta medida das suas prescrições, nem mais nem menos. Como se verá mais
adiante, em caso de conflito entre princípios, estes podem ser objeto de ponderação, de harmonização, pois eles contêm apenas
<<exigências>> ou <<standards>> que, em <<primeira linha>> (prima facie), devem ser realizados; as regras contêm <<fixações
normativas>> definitivas, sendo insustentável a validade simultânea de regras contraditórias. Realça-se também que os
princípios suscitam problemas de validade e peso (importância, ponderação, valia); as regras colocam apenas questões de
validade (se elas não são correctas devem ser alteradas).” CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da
constituição. 4. ed. Coimbra: Almedina, 2000, p.1125-1126. (negritado no original)
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Barroso também não desconhece esta possibilidade, qual seja, a de que muitos princípios, em razão da posição que ocupam no
ordenamento jurídico, podem ser ditos postulados normativos aplicativos, ou melhor, teriam aplicabilidade como verdadeiras
regras. Assim, a ponderação é citada como uma nova ideia para a solução dos conflitos, sejam entre as regras, ou entre os
princípios, ou, então, entre regras e princípios. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição: fundamentos
de uma dogmática constitucional transformadora. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 355-356.
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que foi objeto de manifestação por Dworkin45 e Hart46. Este último, inclusive, é quem melhor
apresenta a ideia de Dworkin, o qual teria criticado a obra de Hart sobre o conceito de direito,
justamente porque a teoria defendida cairia por terra no momento em que ele aceitasse os
princípios, pois sua teoria teria sido criada apenas em cima de regras.
Hart, então, explica a diferença formada por Dworkin sobre regras e princípios,
estabelecendo três parâmetros: (i) o primeiro seria uma questão de grau, já que os princípios
seriam “extensos, gerais e não específicos”, logo, frequentemente aquilo que seria um número
diferente de regras pode ser apenas exemplificação de um princípio; (ii) como os princípios têm
um certo objetivo, finalidade, direito ou valor, são vistos como desejáveis de manter ou ser objeto
de adesão, logo, não apenas formariam uma explicação ou fundamento lógico das regras que os
exemplificam, mas também as justificariam; (iii) enquanto para Dworkin seria crucial, para Hart se
enquadraria numa questão de grau, ou seja, as regras aplicar-se-iam como tudo ou nada, assim, se
ela fosse válida e aplicável a um caso, obrigaria, já os princípios mesmo quando aplicáveis não
obrigam, apenas apontam para uma decisão, num ou noutro sentido, a que Hart designa de
aspecto “não conclusivo” e Dworkin de peso. Mas isso tudo para explicar que, para Hart, pode
haver a ponderação entre regras, sem que a que deixou de ser aplicada perca a validade, assim
como para Dworkin uma regra pode entrar em conflito com um princípio, e, neste caso,
preponderaria este se ele explicasse a razão da regra. Portanto, para Hart, a questão de grau, a
mais importante, levaria a que se tivessem regras quase-conclusivas.47
Assim, seja entre regras, entre princípios, ou entre regras e princípios, o princípio da
proporcionalidade, também conhecido por princípio da proibição de excesso, é aplicado pelos
tribunais como uma forma de controle quanto à adequação dos meios na consecução dos fins,
quando há direitos e interesses em oposição. Para Dworkin “tudo depende da melhor resposta à
difícil questão de saber que conjunto de princípios oferece a melhor justificação para essa área do
direito como um todo”48, ou seja, na hipótese ele estava concluindo a solução de um caso
envolvendo responsabilidade civil, logo, a cada caso concreto, seriam analisados os princípios
aplicáveis para se chegar à melhor resposta possível.
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HART, H. L. A.. O conceito de direito. Tradução de A. Ribeiro Mendes. 2. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994. [com
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Ora, como os princípios constitucionais constituem uma estrutura aberta e flexível, se
colocados em colisão, é imprescindível a ponderação entre eles, pois o uso desta “revela-se
compulsória nos casos de conflitos entre princípios, em face da impossibilidade material de
emprego dos critérios tradicionais para a resolução de antinomias”.49
Portanto, após se discorrer sobre a aplicação e importância do princípio da
proporcionalidade, tratar-se-á da sua origem, bem como da presença no ordenamento jurídico
brasileiro. Sobre a procedência do princípio da proporcionalidade, Leal afirma que:
O princípio da proporcionalidade pode ser localizado, matricialmente, no alvorecer da Idade
Moderna, tendo como escopo o problema da limitação do poder dos governos monárquicos, que
saem do medievo, habituados a impor suas vontades – principalmente as de natureza econômica –
e, em regra, sobre as riquezas e o trabalho da burguesia ascendente. Esse princípio, pois, tem por
objeto a aferição da relação entre o fim almejado e o meio utilizado, com sentido teleológico ou
finalístico, reputando-se arbitrário o ato que não observar que os meios destinados a realizar um fim
não são, por si mesmos, apropriados, ou, quando a desproporção entre o fim e o meio praticado
para alcançá-lo, é particularmente manifesta. Todavia, se aquele princípio, num primeiro momento,
serviu para conter um modelo de poder político que tinha como característica particular a
intervenção desmesurada e exploratória na vida dos cidadãos, e neste sentido foi revolucionário e
emancipador, a partir do século XIX não pode significar, tão-somente, um limitador de poderes do
Estado, enaltecendo ainda a tese dos direitos fundamentais de primeiro ciclo (políticos e de
liberdade), próprios da agenda de mercado e desenvolvimento então vigente.50

Por conseguinte, é preciso tratar do princípio da proporcionalidade no ordenamento
jurídico brasileiro. Hodiernamente, no Brasil, o princípio da proporcionalidade, não raras vezes, é
confundido com o princípio da razoabilidade, ou melhor, ambas as expressões são tratadas como
sinônimos, como o fazem Barroso51 e Oliveira52. Não que a razoabilidade não tenha aplicabilidade,
sendo considerado princípio implícito no ordenamento jurídico brasileiro e apartado do princípio
da proporcionalidade, como, por exemplo, o faz Ávila53.
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de harmonização do geral com o individual (dever de equidade) atua como instrumento para determinar que as circunstâncias
de fato devem ser consideradas com a presunção de estarem dentro da normalidade, ou para expressar que a aplicabilidade da
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Por outro lado, também há doutrinadores, como Souza Júnior54 e Oliveira55 , que os
diferenciam na medida em que o princípio da proporcionalidade seria melhor aplicável aos países
de direito romano-germânico, enquanto o da razoabilidade aos países de common law ou direito
anglo-saxão. Na verdade, para estes autores, a razoabilidade surgiu nos países de common law,
especialmente nos EUA, como um instrumento de direito constitucional, de interpretação
constitucional, ao passo que a proporcionalidade na Alemanha, evoluindo seu conceito a partir do
direito administrativo, como mecanismo de controle dos atos do Executivo.
No ordenamento jurídico brasileiro, apesar do princípio da proporcionalidade não ser
explícito, há autores, como Leal56 e Bonavides57, que demonstram estar ele implícito em vários
artigos da CF, com aplicação particularizada ou específica, como no art. 5º, incisos V, X e XXV, ao
tratar sobre direitos e deveres individuais e coletivos; art. 7º, incisos IV, V e XXI, quando discorre
sobre direitos sociais; art. 36, §3º, cuidando da intervenção da União nos Estados e no Distrito
Federal; como o princípio da necessidade, no art. 37, inciso IX, ao tratar das disposições gerais
pertinentes à administração pública, especialmente sobre a contratação por tempo determinado

regra geral depende do enquadramento do caso concreto. Nessas hipóteses, princípios constitucionais sobrejacentes impõem
verticalmente determinada interpretação. Não há, no entanto, nem entrecruzamento horizontal de princípios, nem relação de
causalidade entre um meio e um fim. Não há espaço para afirmar que uma ação promove a realização de um estado de coisas. A
razoabilidade como dever de harmonização do Direito com suas condições externas (dever de congruência) exige a relação das
normas com suas condições externas de aplicação, quer demandando um suporte empírico existente para a adoção de uma
medida, quer exigindo uma relação congruente entre o critério de diferenciação escolhido e a medida adotada.” ÁVILA,
Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 4. ed. rev. 2. tir. São Paulo: Malheiros, 2005, p.
110.
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ótimo de concordância prática entre todos os princípios. Deixa-se governar pelo assim denominado princípio ou máxima da
proporcionalidade, afirmado originalmente no Tribunal Constitucional Alemão. Esse é o princípio fundamental da hermenêutica
de tipo continental, quando exercita a razão prática. Ajustado perfeitamente à tradição romano-germânica, vem-se difundindo
entre os Estados desta família. O princípio da razoabilidade, por seu turno, também traduz exercício da razão prática. Porém,
diferentemente do anterior, parte, dos dados táticos do conflito e da experiência do justo em concreto. A tarefa do julgador é
encontrar a coisa justa, ou seja, a solução mais equilibrada, capaz inclusive de deitar os critérios aptos a servir de precedente a
casos análogos futuros. É o princípio que preside a hermenêutica própria do common law, posto em merecido destaque pelas
sucessivas gerações de juízes da Suprema Corte norte-americana. Ambos os princípios operam juízos prudenciais. O primeiro é
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previamente referidos na Constituição, e objetiva, no plano dos fatos, encontrar a solução mais harmonicamente otimizada. O
segundo é compatível com as ordens jurídicas de common law, pois independe de antecipada previsão constitucional - ou
mesmo legal - de valores jurídicos. Procura, isso sim, a partir da realidade viva, e da decisão concreta, a solução razoavelmente
mais justa, cujo quid de racionalidade possa servir como princípio para resolver casos futuros.” SOUZA JÚNIOR, Cezar Saldanha. A
supremacia do direito no estado democrático e seus modelos básicos. Porto Alegre: 2002, p. 84. (Tese para concurso a
Professor Titular, junto ao Departamento de Direito do Estado – Área de Teoria Geral do Estado, da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo) (negritado no original)
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de pessoal para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público; art. 40, §4º, e
alíneas “c” e “d” do inciso III, ao se referir sobre a aposentadoria de servidor público; art. 40, inciso
V, abordando a competência exclusiva do Congresso Nacional; art. 45, §1º, especificando, no
campo eleitoral, a representação proporcional como composição de uma das Casas do Poder
Legislativo; art. 71, inciso VIII, versando sobre fiscalização contábil, financeira e orçamentária; art.
84, § único, que cuida da competência privativa do Presidente da República; art. 129, incisos II e
IX, discorrendo sobre as funções constitucionais do Ministério Público; o princípio da adequação
dos meios, no art. 138, quando se refere às garantias constitucionais que ficarão suspensas
durante o Estado de Sítio; art. 149, §1º, quando no campo do Direito Tributário trata de alguns
direitos sociais; art. 170, caput, que trata sobre os princípios gerais da atividade econômica; o
princípio da proporcionalidade em sentido restrito, no art. 173, caput, §§ 3º, 4º e 5º, ao dispor
sobre a exploração da atividade econômica pelo Estado, especialmente que, ressalvados os casos
previstos na constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será
permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse
coletivo, conforme definidos em lei; art. 174, §1º, e art. 175, inciso IV, o qual versa sobre a
prestação de serviços públicos.
Em que pese, então, esta extensa lista de dispositivos constitucionais onde se revelaria
implicitamente o princípio da proporcionalidade, pode-se elencar como a maior manifestação dele
o art. 5º, §2º, da CF, pelo qual “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em
que a República Federativa do Brasil seja parte”. Isso, segundo, Guerra Filho58, para explicar que
ele se manifesta como uma garantia fundamental, com o objetivo de preservar os direitos
fundamentais, daí se referir a ele como o “‘princípio dos princípios’, verdadeiro principium
ordenador do direito”59.
Portanto, para o caso em questão, o princípio da proporcionalidade mostra-se
indispensável, pois, para a análise da constitucionalidade da Lei do Simples Nacional, se terá em
conflito objetivos do Estado brasileiro – art. 3º, CF –, juntamente com princípios da ordem
econômica – art. 170, CF – frente ao princípio federativo, o qual, como se viu, dá autonomia e
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competências a todos os entes federados, não somente à União, que aparentemente o violou
quando da promulgação da Lei do Simples Nacional, ao prever redução de alíquotas de impostos
dos Estados-membros e Municípios, como o ICMS e o ISS, que também pertencem ao Distrito
Federal.
Para tanto, será primordial uma interpretação constitucional desvinculada de qualquer préconceito, partindo-se de uma análise sistemática da Carta, a fim de verificar a possibilidade de o
Estado, a partir de uma leitura conduzida pelo princípio da proporcionalidade, valer-se da Lei do
Simples Nacional como instrumento tributário extrafiscal de desenvolvimento e inclusão social,
face ao modelo federativo adotado pela CF.
3.3 A lei do simples nacional como política indutora do desenvolvimento e inclusão social no
Estado federal brasileiro: uma análise a partir do princípio da proporcionalidade
O fato motivador deste trabalho são políticas públicas tributárias extrafiscais favorecedoras
de indução ao desenvolvimento e inclusão social, tomando-se como exemplo a Lei do Simples
Nacional, a qual traz um tratamento privilegiado em termos de recolhimento de uma gama de
tributos. Esta legislação, porém, foi instituída pela União, em todo o território nacional, mas
abarcando tributos de outros entes federados, como Estados, Distrito Federal e Municípios, o que,
num primeiro momento, pode transparecer a inconstitucionalidade de tal lei, em razão da
ingerência de um ente federado em competências de outros.
Contudo, não se pode deixar de analisar tal legislação frente à CF, para isso se valendo de
uma leitura sistemática 60 da Carta, ou seja, não se ficando apegado a um único ponto –
inconstitucionalidade material –, e, para tanto, inevitavelmente, entram em choque várias normas
60

“A importância da interpretação sistemática, ainda em seus moldes clássicos, desde seu reconhecimento por Savigny como uma
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noção de sistema, a ponto de um deles afirmar que todo método de interpretação, de uma forma ou de outra, há de lidar
sempre com aquele conceito e que a Ciência do Direito ‘ou é sistemática ou não é nada’. De modo não menos significativo,
Norbert Wimmer abre as páginas de seu livro acerca da compreensão material da Constituição asseverando que a Ciência do
Direito é ao mesmo tempo ‘sistemática’ e ‘histórica’. Quanto à jurisprudência, vem-nos da Alemanha a posição fixada em arestos
da Corte Constitucional, que não admitem seja uma prescrição constitucional interpretada de forma isolada. Os princípios
constitucionais são ponto importantíssimo de referência dentro da interpretação sistemática. Mas em nome do método mesmo,
cumpre advertir contra seu emprego solitário, como se um único princípio pudesse absorver ou explicar na esfera concreta a
ordem constitucional: com isso estaria falseada a essência do sistema. Assim, princípios que compõem um sistema jurídicodemocrático, tais como a liberdade e a igualdade, têm que ser postos conjuntamente, em relação dialética com a realidade, num
debate de compromisso, em busca da solução mais adequada, evitando-se construções unilaterais ou unidimensionais, que
importem o sacrifício de um principio em proveito de outro: por exemplo, a igualdade sufocando a liberdade, ou a liberdade
reprimindo a igualdade.” BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 11. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros,
2001, p. 111-112.
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– princípios –, como, por exemplo, o próprio princípio federativo, a ordem econômica, os objetivos
da República Federativa do Brasil, o planejamento nacional e a diminuição das desigualdades
regionais. Para solucionar tal impasse, faz-se uma ponderação entre princípios, logo, de
aplicabilidade do princípio da proporcionalidade.
Surge, assim, um dos grandes debates teóricos em questão de filosofia política hodierna,
que é formular um ideal de justiça distributiva compatível com o pluralismo do mundo
contemporâneo. Por subsecutivo, procurar-se-á descrever algumas teorias do que seria uma
sociedade justa, na perspectiva da implementação estatal – sentido material – da participação da
sociedade na ação política das políticas públicas promotoras do desenvolvimento e inclusão social,
a partir da efetividade do direito constitucional em matéria de garantias de direitos fundamentais
e sociais, promoção da igualdade material e equilíbrio do jogo econômico e disseminação de
fraternidade, a partir da cooperação entre os sujeitos.
Esta compreensão, mesmo que se apresente complexa, requer, como se fez no capítulo
primeiro, o estudo do federalismo brasileiro, iniciando-se pela origem do federalismo, os tipos de
federalismo possíveis, suas evoluções, além das características principais de uma federação, para
depois estudar a evolução histórica do federalismo no Brasil, a partir de cada Carta constitucional
até a de 1988. Rememorar-se-ão, portanto, os tópicos principais.
O federalismo originou-se no século XVIII, nos EUA, antecedendo-lhe a declaração de
independência (em 1776) das treze colônias americanas em relação à Inglaterra, as quais se
caracterizaram como Estados independentes, legislando e cuidando de seus interesses, logo,
soberanas. Tal pacto se concretizou de forma efetiva em 1787, quando se optou pela forma de
governo republicana, passando-se a ideia de que o federalismo requer democracia. Surgiu, então,
a divisão tripartite de poderes – Executivo, Legislativo e Judiciário –, com funções distintas,
instituindo-se o sistema de freios e contrapesos. Mas o federalismo não surge somente de uma
agregação de Estados, também ocorrendo por desagregação ou revolução, como no caso do
Brasil.
O federalismo, portanto, é uma forma de organização do Estado, dito composto, que se
subdivide em vários centros de poder político, autônomos entre si, mas não soberanos. Há vários
tipos de federalismo, cada um com suas características peculiares que, às vezes, até se
confundem. Neste trabalho, contudo, importa é o federalismo vigente no Brasil, o dito
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cooperativo e democrático, que se caracteriza pelo fortalecimento do Poder Executivo federal,
com uma diminuição do liberalismo e aumento do intervencionismo, sobretudo no campo
econômico, em relação aos demais entes federados, mas que ao mesmo tempo requer a
cooperação do governo central para com os entes descentralizados em algumas áreas e viceversa.
Assim, também se tratou das características essenciais ao federalismo, caracterizando-se e
se diferenciando as qualidades fundamentais, ou seja, os termos soberania, autonomia e
competência. Estados soberanos seriam aqueles com plena e reconhecida autonomia política,
jurídica, administrativa e econômica, seja interna ou externamente. Caracterizaria a soberania, a
unidade, a indivisibilidade e a inalienabilidade. A autonomia seria uma liberdade limitada pela
Constituição do Estado federado, basicamente com algumas características básicas: autoorganização, autogoverno, autolegislação e auto-administração, porém, as unidades federadas
devem participar das questões centrais – da União –, o que, no Brasil, ocorre pelo sistema
bicameral em âmbito federal. E, por último, falou-se da competência, a qual de certa forma está
implícita na autonomia. Competência nada mais é que a atribuição prevista na Constituição aos
entes federados, no que respeita à administração, legislação e julgamento.
As competências implicam, ao mesmo tempo, em poderes e encargos, o que significa
custos para as unidades federadas, logo, necessidade de fontes de recursos ou custeio, ditas
financeiras e tributárias. Portanto, na federação, o direito de criar tributos e obviamente cobrálos, está na competência da União e de cada ente federado.
E, não se deixou de tratar do federalismo no Brasil, ou melhor, de como ele constou e
vigorou em cada Constituição, desde a de 1824 até a de 1988. Verificou-se, então, que o Brasil já
foi um Estado central, como na Carta de 1824, e o federalismo somente se concretizou na
Constituição de 1891, a partir de uma descentralização ou também dita desagregação. Em 1930,
Vargas assume o poder e acaba por fulminar com o federalismo, o qual é restabelecido na Carta
de 1934. Na constituição de 1937 o federalismo também consta do texto, porém se diz que ele foi
eminentemente nominal, uma verdadeira letra morta, o que também marcou muitos dispositivos
constitucionais.
No ano de 1946, é promulgada uma nova Constituição, que também previa o federalismo e
o republicanismo, sendo restabelecida a plenitude das autonomias possíveis de Estados e
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Municípios. Avançou-se no sentido do federalismo cooperativo, estreado em 1934 e interrompido
em 1937, trazendo-se um tímido sistema de redistribuição da arrecadação tributária das áreas
mais desenvolvidas para as regiões mais pobres. A Constituição de 1967 mantém o federalismo,
trazendo a independência e harmonia entre os três poderes, mas com a autonomia dos Estados e
Municípios um pouco restrita em razão da concentração dos poderes na União. Porém,
direcionou-se fortemente para o federalismo cooperativo, deslocando recursos das áreas mais
desenvolvidas do sudeste para o norte/nordeste do país, buscando a homogeneização e unidade
nacional. Mereceu especial destaque a questão tributária, a qual foi implementada em âmbito
nacional.
A Carta de 1967 teve curta duração, sendo derrubada pelo Ato Institucional n. 5. Em 1969,
uma EC altera a Carta de 1967, mas determinando a continuidade daquele ato. Boa parte da
doutrina e história nacional desconsideram a Constituição de 1969 como tal, pois ela marcou um
período de repressão no país. Porém, não se pode deixar de mencionar o fato de que, alguns
ainda dizem que ela previa um federalismo de integração.
Então, em 1988, promulga-se a dita Constituição Cidadã, em vigor até os dias atuais, mas
com uma série de modificações. Esta Carta institui novamente o federalismo, agora dito
cooperativo, muito criticado em alguns pontos, por centralizar muitas questões na União, a qual
deve ser a coordenadora da federação. Ressalta, contudo, a elevação dos Municípios como
verdadeiros entes federados, com autonomias e competências previstas explicitamente no texto.
Destacaram-se, então, os reflexos do federalismo cooperativo nas competências tributárias, as
quais estão previstas na CF, cabendo a cada ente federado a atribuição de instituir os tributos ali
previstos, mas devendo obedecer alguns limites constitucionais e infraconstitucionais. E, como
consequência do federalismo cooperativo, em matéria tributária, a elaboração de regras gerais
cabe à União, a coordenadora da nação.
No capítulo segundo, tratou-se das políticas tributárias do Estado federal brasileiro, bem
como das formas de tributação existente, a fiscal e a extrafiscal, e desta, a repressora e a
favorecedora, o que foi indispensável para a compreensão das políticas públicas tributárias de
indução ao desenvolvimento e inclusão social. Para tanto, também se cuidou da ordem econômica
na CF, mais no sentido jurídico do que econômico. E, finalizando, atentou-se para as políticas
públicas de desenvolvimento e inclusão social.
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A fiscalidade, ou política arrecadatória, é a forma de o Estado arrecadar numerário para se
manter, satisfazer suas obrigações, além da satisfação dos interesses coletivos, sociais e
individuais. A questão fiscal, então, está diretamente ligada ao aspecto da tributação, e, na CF
cada ente público, seja União, Estados-membros, Municípios e Distrito Federal, possuem
legitimidade para a criação e cobrança de determinados tributos. Mas, a tributação também deve
respeitar alguns direitos dos contribuintes, os quais igualmente têm previsão na CF.
Em algumas hipóteses, o Estado pode se utilizar da tributação para constranger certas
atividades, aumentando a carga tributária, logo, não quer efetivamente proibi-las. Nestas
circunstâncias, fala-se em tributação extrafiscal repressora, como no caso de bebidas alcoólicas e
cigarros. Em outras causas, pelo contrário, o Estado busca facilitar determinadas condutas,
diminuindo o peso da tributação, quando se fala, então, em tributação extrafiscal favorecedora.
Esta, na maior parte das vezes, busca promover o desenvolvimento e a inclusão social, a partir do
incentivo ao exercício de algumas condutas, meramente na atividade econômica. A
extrafiscalidade favorecedora também é tratada por normas tributárias indutoras, as quais
privilegiam o comportamento desejado pela lei, o dito direito promocional de Bobbio ou premial
de Grau.
Por conseguinte, como estas normas tributárias indutoras se manifestam, em grande parte,
na atividade econômica, estudou-se a ordem econômica na CF – art. 170 e seguintes –,
propriamente seus princípios conjugados com os objetivos da República – art. 3º –, partindo de
uma leitura sistemática da Carta Política. Para tanto, utilizou-se, como marco, a teoria de Grau,
para quem o Estado pode participar da atividade econômica como um agente, regulador ou
normatizador, e indutor. Para a compreensão deste fenômeno, precisou-se conjugar a esfera
econômica e a jurídica como indutoras do desenvolvimento econômico e social. Logo, percebeu-se
que a previsão de dispositivos específicos quanto à ordem econômica tem relação direta com a
implementação de políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social.
E, como as políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social são um instrumento do
Estado na busca do bem comum, elas precisam ser planejadas, inclusive podendo ser
implementadas através da participação da sociedade civil, a qual é convidada por incentivos,
sobretudo na área econômica, pela tributação extrafiscal favorecedora. Mas, a compreensão de
políticas públicas perpassa por uma série de circunstâncias, como a política propriamente dita, o
fenômeno econômico, a democracia econômica e a globalização, além de teoria e prática.
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Resumidamente, políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social são decisões gerais e
estratégicas, a fim de pautar as atuações do governo, de forma continuada e correlacionada com a
sociedade civil organizada. Na verdade, as políticas públicas visam propiciar a uma maior parte da
população o acesso a bens e serviços essenciais.
Assim, pode-se observar que, pela reunião desses três elementos, a extrafiscalidade, a
ordem econômica na CF e as políticas públicas tributárias indutoras, tem-se como exemplo
concreto o Simples Nacional, uma política pública tributária extrafiscal de indução ao
desenvolvimento e inclusão social no Estado federal brasileiro, que foi tratado neste capítulo, o
terceiro, juntamente com o princípio da proporcionalidade. Destarte, o Simples Nacional
determina tratamento único, diferenciado e favorecido às ME, EPP e MEI, em todo o território
nacional, a partir de faixas de renda bruta anual, indicando, ainda, o percentual de recolhimento
do Simples, por atividade e faturamento, bem como a divisão deste percentual entre os tributos
por ele abrangidos.
Especificamente quanto aos tributos, detectou-se o fato de a Lei do Simples versar sobre o
ICMS e ISS, respectivamente, impostos de competência de outros entes federativos, como
Estados, Distrito Federal e Municípios, tratando-os de forma diferenciada, ou melhor, diversa do
que fazem as leis gerais sobre tais exações. Assim sendo, neste aspecto, a Lei do Simples Nacional
seria inconstitucional, pois adentrou em seara de competência legislativa de outros entes
federativos, o que tem previsão expressa na CF, sendo, como verificado, uma das características
principais ao federalismo.
Por outro lado, como o Simples Nacional mostra-se uma política pública tributária
extrafiscal favorecedora, demonstraram-se alguns efeitos concretos da sua aplicabilidade, como a
diminuição da informalidade das empresas e empresários, a consequente elevação do número de
empregos formais, bem como o aumento da arrecadação dos tributos que ele engloba,
especialmente o ICMS e o ISS. Portanto, cabe analisar o princípio federativo, que estaria sendo
violado na questão das competências tributárias, frente a outros princípios da CF, para o que se
precisa fazer uma leitura sistemática da Carta, e, em caso de colisão destes princípios, ponderálos, a fim de se averiguar quais devem prevalecer no caso concreto. Para tanto, se colocaram
frente a frente alguns dispositivos constitucionais, como o art. 21, IX; art. 23, § único; art. 146,
seus incisos e § único; art. 146-A; art. 151, I; art. 165, §7º; art. 170, VII; arts 174 e 179.
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Essencialmente, o ponto nodal a ser solucionado é se pode o Estado, a partir de uma leitura
conduzida pelo princípio da proporcionalidade, valer-se da Lei do Simples Nacional, como
instrumento tributário extrafiscal de desenvolvimento e inclusão social, face ao modelo federativo
adotado pela CF. Para tal desiderato, como já se demonstrou, foi preciso uma leitura sistemática
da CF, o que conduzirá a uma colisão entre várias diretrizes principiológicas do constitucionalismo
pátrio. A solução de tal impasse, portanto, requererá uma ponderação entre princípios, o que
implica, justamente, em analisar a indução ao desenvolvimento e a inclusão social com a Lei do
Simples Nacional frente ao princípio federativo, que pode estar sendo mitigado, especialmente no
que respeita as competências, dando azo a uma inconstitucionalidade.
A par de todas as colocações já realizadas, não se pode desconsiderar que a leitura
sistemática, antes de tudo, traz implícita uma ideia de sistema, de unidade61, de adequação, ou
seja, significa que se deve buscar ao máximo cumprir o que determina a própria Constituição, nos
moldes ordenados e delimitados pelo seu texto, tendo-se sempre em mente o modelo federativo
adotado pelo Brasil e as diretrizes principiológicos sobre as quais ele se assenta. Ressalta, então,
que esta é uma explicação baseada em métodos e princípios de interpretação constitucional62,
que não é nem arcaica, muito menos moderna.
Parte-se, assim, do modelo federativo cooperativo adotado pela CF, a qual no art. 23 traz
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“Uma norma constitucional, vista isoladamente, pode fazer pouco sentido ou mesmo estar em contradição com outra. Não é
possível compreender integralmente alguma coisa – seja um texto legal, uma história ou uma composição – sem entender suas
partes, assim como não é possível entender as partes de alguma coisa sem a compreensão do todo. A visão estrutural, a
perspectiva de todo o sistema é vital. O método sistemático disputa com o teleológico a primazia no processo interpretativo. O
direito objetivo não é um aglomerado aleatório de disposições legais, mas um organismo jurídico, um sistema de preceitos
coordenados ou subordinados, que convivem harmonicamente. A interpretação sistemática é fruto da ideia de unidade do
ordenamento jurídico. Através dela, o intérprete situa o dispositivo a ser interpretado dentro do contexto normativo geral e
particular, estabelecendo as conexões internas que enlaçam as instituições e as normas jurídicas. Em bela passagem, registrou
Capograssi que a interpretação não é senão a afirmação do todo, da unidade diante da particularidade e da fragmentaridade dos
comandos singulares. No centro do sistema, irradiando-se por todo o ordenamento, encontra-se a Constituição, principal
elemento de sua unidade, porque a ela se reconduzem todas as normas no âmbito do Estado. A Constituição, em si, em sua
dimensão interna, constitui um sistema. Essa ideia de unidade interna da Lei Fundamental cunha um princípio específico,
derivado da interpretação sistemática, que é o princípio da unidade da Constituição, para o qual se abre um capítulo específico
mais adiante. A Constituição interpreta-se como um todo harmônico, onde nenhum dispositivo deve ser considerado
isoladamente. Mesmo as regras que regem situações específicas, particulares, devem ser interpretadas de forma que não se
choquem com o plano geral da Carta. Além dessa unidade interna, a Constituição é responsável pela unidade externa do
sistema.” BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2004,
p. 136-137.
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“Uma das certezas mais difundidas no direito constitucional brasileiro atual está ligada à forma de interpretação da constituição.
Nesse campo, há uma divisão facilmente perceptível entre o arcaico e o moderno. Arcaico é crer que a interpretação da
constituição deve ser feita segundo os cânones sistematizados por Savigny ainda na metade do séc. XIX. Moderno é condenar os
métodos tradicionais e dizer que eles, por terem caráter exclusivamente privatista, não são as ferramentas adequadas para a
interpretação da constituição. Ser moderno é, em suma, falar em métodos e princípios de interpretação exclusivamente
constitucional.” SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: SILVA, Virgílio Afonso da
(org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 116. (Coleção Teoria & Direito Público)
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uma série de matérias de competência comum entre todos os entes federados – União, Estados,
Distrito Federal e Municípios –, e no art. 24 elenca assuntos de interesse concorrente entre a
União, os Estados e o Distrito Federal, sendo a União responsável pelas leis de caráter geral,
cabendo aos outros entes suplementar tal legislação, desde que não contrariem a lei federal.
Enquanto os Municípios ficaram com uma competência residual, ou seja, só podendo suplementar
as leis federais e estaduais no que for de seu interesse local – art. 30, I e II –. Mas o federalismo
cooperativo tem justificativa:
O Federalismo Cooperativo se justifica pelo fato de que, em um Estado intervencionista e voltado
para a implementação de políticas públicas, como o estruturado pela Constituição de 1988, as
esferas subnacionais não têm mais como analisar e decidir, originariamente, sobre inúmeros setores
da atuação estatal, que necessitam de um tratamento uniforme em escala nacional. Isto ocorre
principalmente com os setores econômico e social, que exigem uma unidade de planejamento e
direção. Antes, portanto, de o Estado Social estar em contradição com o Estado federal, o Estado
Social influi de maneira decisiva no desenvolvimento do federalismo atual, sendo o federalismo
cooperativo considerado como o federalismo adequado ao Estado Social.63

Não se pode deixar de lado o fato de que o art. 23, § único, da CF, antes de ser alterado
pela EC n. 53, de 2006, dizia que “Lei complementar fixará normas para a cooperação entre a
União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”. Esta LC, porém, assim como a maioria de
leis complementares previstas pela CF, nunca foi criada. Mas em 2006, a EC citada alterou a
redação do § único, para lá constar que “Leis complementares fixarão normas para a cooperação
entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do
desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional”.
Outra conclusão não resta, a circunstância da intenção do legislador constitucional
reformador, certamente a de não deixar a cargo de uma única lei todas as matérias que poderiam
envolver a cooperação dos entes federados na busca do desenvolvimento e do bem-estar
nacional. Para tanto, também é preciso ter em mente a ordem em que devem ser colocados o
bem comum, o direito e o Estado, já que o primeiro é o maior objetivo dos seres humanos, em
qualquer comunidade, o segundo é um instrumento para a realização do primeiro – bem comum –
, enquanto o Estado é o órgão pelo qual se busca fortalecer o direito a fim de que seja possível a
realização do bem comum, o objetivo maior, diretamente ligado ao desenvolvimento e a inclusão
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BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do estado federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 56-57. (Coleção Estado e
Constituição – 3)
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social, logo, aos direitos fundamentais e a cidadania.
Esta cooperação entre os entes federados na busca do bem comum, contudo, não pode ser
vista de forma isolada, pois a CF ainda prevê no art. 3º, como objetivos da República Federativa do
Brasil, o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades sociais e regionais. Assim, o
modelo federativo vigorante na Carta Política brasileira “[...] obriga a União a exercer o seu papel
de ente coordenador do sistema federativo e do desenvolvimento nacional, objetivando o bem
estar de toda a população do país [...]”64. De outro norte, esta ação da União não pode significar,
em nenhum momento, uma centralização de poderes naquele ente, do contrário, deve buscar um
tratamento homogêneo de alguns setores em todo o território nacional, até para evitar a
descriminalização. Outra não é a ideia de Bercovici65 :
Esta unidade de atuação não significa, necessariamente, centralização. Precisamos, antes de mais
nada, diferenciar centralização de homogeneização. Com a centralização há a concentração de
poderes na esfera federal, debilitando os entes federados em favor do poder central. Já a
homogeneização (Unitarisierung, uniformização) é baseada na cooperação, pois se trata do processo
de redução das desigualdades regionais em favor de uma progressiva igualação das condições sociais
de vida em todo o território nacional. A homogeneização não é imposta pela União, mas é resultado
da vontade de todos os membros da Federação. Nos regimes federais, tradicionalmente, compete à
União buscar a redução das desigualdades regionais. No Brasil, a forte presença estatal na economia
contribui para que o Governo Federal ocupe um papel de fundamental importância nas políticas de
desenvolvimento regional. Desta maneira, os fundos públicos (receitas tributárias, gastos da União e
das estatais federais, incentivos fiscais e empréstimos públicos), são fundamentais nas relações
federativas, especialmente em países com enormes disparidades regionais como o nosso. A
estruturação federal pressupõe transferência considerável de recursos públicos entre as regiões,
fundada no princípio da solidariedade. As tensões do federalismo contemporâneo, situadas
basicamente entre a exigência da atuação uniformizada e harmônica de todos os entes federados e
o pluralismo federal, são resolvidas em boa parte por meio de colaboração e atuação conjunta das
diversas instâncias federais. A cooperação se faz necessária para que as crescentes necessidades de
homogeneização não desemboquem na centralização. A virtude da cooperação é a de buscar
resultados unitários e uniformizadores sem esvaziar os poderes e competências dos entes federados
em relação à União, mas ressaltando a sua complementariedade.

A cooperação, como visto, pressupõe a ideia de solidariedade66. Esta solidariedade entre os
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RODRIGUES, Hugo Thamir. Harmonização solidária das políticas tributárias municipais: um princípio constitucional geral,
implícito, delimitador das ações tendentes ao cumprimento da função social dos municípios. 2003. 276 f. Tese (Programa de PósGraduação em Direito – Doutorado) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003, p. 247-248.
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BERCOVICI, Gilberto. Dilemas do estado federal brasileiro. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 57-58. (Coleção Estado e
Constituição – 3)
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A solidariedade que será tratada não é a aquela desenvolvida por Georges Gurvitch, a qual pressupõe uma necessária
coordenação de esforços entre as diversas instituições não estatais, ou seja, a existência de um direito social externo ao corpo
político do Estado. HERMANY, Ricardo. (Re)discutindo o espaço local: uma abordagem a partir do direito social de Gurvitch. Sant
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entes federados pode ser dita como uma questão de pertencimento a uma comunidade, dita em
tempos modernos como o próprio Estado67, ou seja, a verdadeira consciência de se pertencer a
um ente político, no caso o Brasil. Não se pode dizer que a solidariedade não tenha manifestação
expressa no texto da CF, a qual, no preâmbulo constitucional, traz a fraternidade como elemento
da sociedade, além de, no art. 3º, I, a solidariedade ser um dos objetivos da República na
construção da sociedade. Ademais, sobre este assunto já se discorreu no capítulo segundo,
quando se tratou dos fundamentos da ordem econômica da CF, momento em que se falou da
justiça social68, a qual consta do art. 170, da CF, mas que não significa meramente uma justiça
distributiva, mas a garantia de uma existência digna.
Agora, esta solidariedade aplicada no Estado social fiscal é, em essência, a possibilidade de
se tratar diferentemente da generalidade alguns setores, ou melhor, o Estado deixa de se
preocupar apenas com a obtenção de receitas e passa a conceder benefícios fiscais, com o fito de
promoção ou incentivo pela busca de resultados econômicos e sociais. Isto é o que preconiza
Nabais, o qual, explicando a solidariedade pela extrafiscalidade, diz que o Estado, ao conceder
benefícios fiscais a determinados setores da economia, não está meramente abrindo mão de
receitas públicas, mas também de despesas, já que os beneficiados poderão atuar indiretamente
no campo de interesses sociais. Logo, para ele, este assunto não é só de constituição fiscal, mas de
constituição econômica.69

Cruz do Sul: UNISC, 2007.
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“Daí também que a solidariedade, enquanto fenômeno estável ou duradouro e mais geral, se refira à relação ou sentimento de
pertença a um grupo ou formação social, entre os muitos grupos ou formações sociais em que o homem manifesta e realiza
atualmente a sua affectio societatis, dentro dos quais sobressai naturalmente a comunidade paradigma dos tempos modernos –
o Estado. Do que resulta que a solidariedade pode ser entendida quer em sentido objetivo, em que se alude à relação de
pertença e, por conseguinte, de partilha e de co-responsabilidade que liga cada um dos indivíduos à sorte e vicissitudes dos
demais membros da comunidade, quer em sentido subjetivo e de ética social, em que a solidariedade exprime o sentimento, a
consciência dessa mesma pertença à comunidade. Uma relação ou consciência de pertença que tem por suporte uma relação
recíproca de ajuda e sustento nas dificuldades e nas necessidades e que, por isso mesmo, não deixou de ser identificada com a
relação de fraternidade. A relação presente justamente no terceiro termo da célebre divisa da Revolução Francesa e que parte
significativa dos autores considera no essencial alcançada com a consagração constitucional e a efetivação prática dos direitos
sociais. Direito estes justamente designados também por direitos de solidariedade.” NABAIS, José Casalta. Solidariedade social,
cidadania e direito fiscal. In: GRECO, Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de (coord.). Solidariedade social e tributação. São
Paulo: Dialética, 2005, p. 112.
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“Assim sendo, pelo sistema federativo nacional, constitucionalizado pela CF/88, a União possui a obrigação de intervir para
coordenar e harmonizar as relações entre os entes federados, de forma a que se cumpra aquela que se entende seja a principal
obrigação do Estado, ou seja, o Bem Comum, cujo sentido ora se atualiza para a realização do princípio da dignidade da pessoa
humana para todos os brasileiros, indiferentemente do Município em que se encontrem, buscando-se, dessa forma, a realização
da justiça social.” RODRIGUES, Hugo Thamir. Harmonização solidária das políticas tributárias municipais: um princípio
constitucional geral, implícito, delimitador das ações tendentes ao cumprimento da função social dos municípios. 2003. 276 f.
Tese (Programa de Pós-Graduação em Direito – Doutorado) Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2003, p. 248.
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NABAIS, José Casalta. Solidariedade social, cidadania e direito fiscal. In: GRECO, Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de
(coord.). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 129-133, passim.
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Retornando à questão do Simples Nacional, Ávila refere que a LC, espécie legislativa que
institui aquele sistema, quando estabelece critérios especiais de tributação deve visar “garantir a
estabilidade e uniformidade legislativa em um estado federal”, o que também traz a ideia de
unidade. E, no caso do Simples Nacional, a CF, além do tratamento diferenciado, fala em
tratamento favorecido, em razão do porte da empresa, visando atingir dois objetivos: (i)
implementar uma justiça tributária considerando a capacidade contributiva, de acordo com o
porte da empresa; (ii) praticar finalidades extrafiscais de desenvolvimento de setores e atividades
incipientes. E, ele justifica a conformidade do Simples Nacional ao sistema constitucional70, em
razão de que a LC que o instituiu tem um motivo e uma justificação constitucional fundada (art.
179), o que também exprime a razoabilidade – aqui entendida como a proporcionalidade –, além
de garantir a uniformidade legislativa em todo o território nacional, bem como implementa uma
política de distinção que se compatibiliza com os princípios da igualdade e do livre exercício da
atividade econômica.71
Pressupõe-se, então, o fato de a Lei do Simples Nacional se compatibilizar com o sistema
constitucional em vigor no Brasil, pois não se pode analisar a constitucionalidade da legislação
específica somente em face das competências tributárias outorgadas pelo legislador constituinte,
já que esta é apenas uma das características do princípio federativo, mas com aplicabilidade
relativa frente a todo o conjunto constitucional, o qual deve ser visto como um sistema integrado,
formando uma unidade. Logo, é preciso muito mais do que ficar apegado a conceitos teóricos,
realizando uma leitura sistemática do texto constitucional, ponderando – a partir do princípio da
proporcionalidade nas palavras de Canotilho – entre os princípios constitucionais72, sem esquecer
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“A segunda corrente sustenta que as leis complementares possuem exatamente as funções que a Constituição determinou. A
Instituição de normas gerais em matéria tributária não pode restringir o princípio federativo. Não apenas porque ambas as
normas (princípio federativo e regra de competência para a instituição de leis complementares) estão simultaneamente previstas
na Constituição, mas também porque leis complementares são editadas pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional é
composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal (art. 44); a Câmara dos Deputados compõe-se de representantes
do povo, eleitos pelo sistema proporcional em cada Estado da federação, Território ou no Distrito Federal (art. 45), e o Senado
Federal se compõe de representantes dos Estados da Federação e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema majoritário (art. 46). A
União Federal não tem, portanto, influência na edição de leis complementares.” ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional
tributário: de acordo com a emenda constitucional n. 42, de 19.12.03. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 135.
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“Em seguida, destacamos o princípio da proporcionalidade, aplicando-se fundamentalmente à utilização dos meios necessários
para alcançar a finalidade prevista pela Lei, sob pena de cair o ato administrativo em desvio de finalidade. [...] Em outras
palavras, se é certo que a realização destes direitos supõe uma otimização não só de situações jurídicas, mas igualmente de
situações fáticas, fica claro que a adequação dos meios aos fins, bem como a busca da maior idoneidade do meio para a
realização ótima do fim, estão implícitas no processo, porque são elas que determinam, enfim, o resultado apto sob o aspecto da
realidade possível.” LEAL, Rogério Gesta. Estado, administração pública e sociedade: novos paradigmas. Porto Alegre: Livraria do
Advogado, 2006, p. 117-119, passim.
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a falta de hierarquia entre eles, mas a existência de alguns estruturantes.
Ressalta, então, que o legislador constituinte inseriu, tanto expressa como implicitamente,
as características da federação brasileira no texto da Carta, além da própria autonomia e
competência dos entes federados (pois soberania só tem a República Federativa do Brasil), mas
impôs um planejamento nacional e a diminuição das desigualdades regionais, ao lado da busca por
uma justiça social e do pleno emprego, bem como a ordenação da atividade econômica do Estado.
Disso decorre, sobretudo, o grande papel da União, como ente coordenador e interventor do
federalismo cooperativo aqui vigente, para coordenar e planejar a busca do fim social do Estado, o
bem comum, o que requer desenvolvimento com inclusão social.
Mas, ao se falar em desenvolvimento, assim como o faz Demo73, é importante diferenciar
crescimento e desenvolvimento, aquele seria o econômico, este o crescimento de mãos dadas
com o social. Portanto, o desenvolvimento atual ganhou outros ou mais contornos, pois o
econômico precisa ser um meio para o social, este um fim, pois muitas vezes o crescimento –
econômico – acaba gerando mais desigualdades sociais.
Relacionando o desenvolvimento e a inclusão social ao sentido promocional do direito ou
de prêmio pela observância das normas, tem-se o caso, portanto, do Estado encorajar algumas
atividades (econômicas), valendo-se do incentivo ou do prêmio, isto é, do procedimento da sanção
positiva. Esse procedimento é uma vantagem oferecida a quem observa a norma, já quem não
observa não sofre nenhuma consequência – pelo menos jurídica –. Este é um fenômeno do Estado
moderno, que considera a função do direito, partindo da estrutura à função. Portanto, esta nova
visão do direito, promocional ou premial, também pode se ligar ao incentivo e ao planejamento
das políticas públicas, o que pode ser feito analisando os ordenamentos jurídicos dos Estados
modernos, partindo das constituições, onde o termo promover substituiu o termo garantir,
levando a uma modificação da tradição do direito, ou seja, a função promocional se sobrepondo a
repressivo-protetiva, o que depende de se entender o direito como meio de condicionamento dos
comportamentos.
Portanto, a proposta que pode ser enfatizada neste momento é a efetiva participação dos
cidadãos na formulação e implementação de políticas públicas, a partir das forças democratizantes
dispostas na CF, a qual também apresenta uma visão universalista de direitos fundamentais,
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abandonando a visão corporativista do Estado, que deixava à margem da cidadania social amplos
contingentes populacionais. Isso, por outro lado, pode ser entendido, como diz Costa74, em uma
crise da modernidade e do esgotamento do seu modus operandi, a partir de uma proposta de
redimensionamento do espaço local, visando, através da democracia, da liberdade e da
solidariedade, promover e implementar políticas públicas e construir uma nova cidadania.
Na verdade, o que se espera na atualidade é a participação solidária do Estado e da
sociedade nas políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social, ou seja, os cidadãos não
podem ser mais meros espectadores da vontade e ações estatais, podendo, inclusive, serem
induzidos a participar. Por outro lado, esta participação deve ser ordenada e obedecer aos
ditames das leis, sob pena de se transformar em uma via de abusos.
E, o que pretende o Estado com estas normas de intervenção por indução, as quais se
revestem de nítido caráter dispositivo, é fazer com que quem desenvolve a atividade econômica
opte, sinta-se convidado, estimulado a aderir ao comando normativo de caráter geral, gozando
então dos benefícios concedidos ao aderente. Caso não exerça a opção, não sofrerá nenhuma
penalidade, ficando apenas à margem dos demais, verdadeiramente desprivilegiado, já que a
alternativa lhe seria extremamente benéfica, como no caso da Lei do Simples Nacional. Frise-se,
fica garantida a total liberdade de escolha.
Então, em alguns casos, como das ME, EPP e MEI, o exercício da atividade econômica pode
ser induzido no sentido de lhes retirar da informalidade, a fim de se reduzirem as desigualdades,
promovendo, por exemplo, o pleno emprego75, o que pode gerar o acesso dos excluídos a alguns
direitos fundamentais básicos, como a cidadania e a dignidade da pessoa humana, contribuindo,
ainda, para a ascensão a outros direitos sociais, como saúde, educação e cultura, em resumo,
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inclusão social. Isso, sem falar no aumento da arrecadação do Estado, o que ficou demonstrado
adrede.
A adesão a este direito positivo, promocional ou premial, requer, portanto, segundo Sen76,
uma mudança comportamental sistêmica, uma mudança absoluta de padrões e modelos, ou
melhor, por se tratar de uma conduta, é alentador ter em mente o fato de que o abandono de um
círculo vicioso acarreta um círculo virtuoso. Logo, pode-se falar também em liberdade com
desenvolvimento. Mas ter efetivamente a liberdade requer a capacidade para fazer algo, a qual
pode ser induzida pelo Estado, através do direito, mas que também impõe responsabilidades,
sejam sociais, individuais ou econômicas, ainda que implícitas no seio do legislador.
Portanto, o federalismo cooperativo vigente no Brasil exige uma posição de coordenação
do desenvolvimento nacional e diminuição das desigualdades pela União, mediante a cooperação
dos demais entes federados e da sociedade civil organizada. Assim, a inconstitucionalidade da Lei
do Simples Nacional cai por terra no que se refere à questão da competência tributária e
contrariedade ao princípio federativo, em razão dos demais princípios informadores da ordem
constitucional brasileira, a qual deve ser vista como um sistema único, coerente e solidário,
inclusive por parte dos entes federados, que sustentam a federação. Além de que, a própria CF
impõe como obrigação e limite aos entes federados (arts. 179 e 146, III, “d” e § único) o
tratamento diferenciado, favorecido e simplificado as ME, EPP e MEI, o que somente pode ser
obtido de forma unificada em todo o território nacional, o que cabe à União, a fim de harmonizar
as políticas públicas tributárias77.
Assim, a análise dos subprincípios – adequação, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito – do princípio da proporcionalidade no caso concreto é possível, pois o Simples
Nacional realiza vários fins, todos legitimamente constitucionalizados. Pode-se dizer que, o
Simples Nacional é adequado em razão de se mostrar um meio para a concretização de um fim
baseado no interesse público, ou seja, o Simples concretiza as normas constitucionais que
determinam um tratamento unificado, diferenciado, favorecido e simplificado por todos os entes
federados às ME, EPP e MEI, além de buscar a promoção de políticas públicas estatais.
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O Simples Nacional também se mostra necessário, porque é uma forma de tributação
extrafiscal favorecedora que harmoniza as políticas tributárias nacionais. Ora, até o momento não
há outra alternativa possível e, o que se tem visto, na questão tributária não uniforme, é uma
enorme guerra fiscal entre os entes da federação. Portanto, ele é adequado em razão de
concretizar normas constitucionais e, é proporcional porque considera o conjunto das diretrizes
principiológicas constantes da CF, levando ao desenvolvimento com inclusão social, sem restringir
direitos fundamentais.
Mas, o Simples Nacional também é proporcional em sentido estrito, porque utiliza ao
mesmo tempo os meios mais adequados e os não desproporcionais. Assim, é uma medida que
retira elevada parcela de empresas e empresários da marginalidade, trazendo-os para a
formalidade, promovendo o pleno emprego e aumentando o acesso aos direitos sociais. E, por
outro lado, também se revela um meio suave do Estado na busca do bem comum, pois aumentou
consideravelmente a arrecadação de alguns tributos abarcados, além de elevadíssimo percentual
das empresas nacionais estarem incluídas, por opção, em tal regime simplificado de tributação.
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CONCLUSÃO
Ao se estudar o federalismo no Brasil usou-se uma ordem cronológica, aliada a momentos
históricos, ou seja, como ele constou e vigorou desde a Constituição de 1824 até a de 1988.
Verificou-se, então, que o Brasil já foi um Estado central, como na Carta de 1824, e o federalismo
se concretizou na Constituição de 1891, a partir de uma descentralização ou também dita
desagregação. Porém, apesar de constar do texto de muitas Constituições, o federalismo brasileiro
foi tido por muito tempo como eminentemente nominal, uma verdadeira letra morta.
O modelo federativo vigente no Brasil, o cooperativo, apesar de estrear na Carta de 1934,
fortaleceu-se na Constituição de 1967, ao se redistribuir, ainda que timidamente, recursos das
áreas mais desenvolvidas do sudeste para o norte/nordeste do país, buscando a homogeneização
e unidade nacional. Destacou-se, portanto, a questão tributária, a qual foi implementada em
âmbito nacional. Mas a Carta de 1967 durou pouco, sendo derrubada pelo AI n. 5, o qual foi
mantido por uma EC de 1969 que alterou a Constituição de 1967, marcando um período de
repressão no país, de ditadura militar.
Em 1988, promulgou-se a Constituição em vigor (com modificações impostas por Emendas
Constitucionais). Esta Carta mantém o federalismo, agora efetivamente dito cooperativo, mas
criticado em alguns pontos, por centralizar muitas questões na União Federal. Ressalta, contudo, a
elevação dos Municípios como verdadeiros entes federados, com autonomias e competências
previstas explicitamente no texto, mas sem representatividade perante a União.
No que respeita às competências tributárias, verificou-se que elas estão devidamente
distribuídas na CF, a qual outorga aos entes federados atribuições para instituição dos tributos
previstos na Carta, obedecendo aos ditames da própria CF e às leis gerais em matéria tributária,
que cabem à União. Portanto, as competências tributárias obedecem aos princípios do interesse e
da competência, sendo materiais e territoriais, ou seja, exclusivas, mas a União pode instituir
tributos uniformes em todo o território nacional.
Porém, para que o presente estudo fosse levado a termo, necessário se mostrou a análise
das políticas tributárias do Estado brasileiro, logo, das formas de tributação, a fiscal e a extrafiscal,
na verdade, a diferença entre elas. Por consequência, também se discorreu sobre a ordem
econômica na CF, mais no sentido jurídico do que econômico, e se cuidou das políticas públicas de
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desenvolvimento e inclusão social. A compreensão desses três elementos, extrafiscalidade, ordem
econômica e políticas públicas foi primordial para o debate proposto.
Quanto à extrafiscalidade, enfatizou-se a favorecedora, pela qual o Estado busca facilitar
determinadas condutas, diminuindo a tributação, o que também reflete a eficiência em matéria
tributária. Ela, na maior parte das vezes, busca promover o desenvolvimento e a inclusão social, a
partir do incentivo ao exercício de algumas atividades, sobretudo na área econômica. A
extrafiscalidade favorecedora também é tratada por normas tributárias indutoras, as quais
privilegiam o comportamento desejado pela lei, o dito direito promocional de Bobbio ou premial
de Grau.
Assim, como a extrafiscalidade favorecedora se manifesta, em grande parte, na atividade
econômica, estudou-se a ordem econômica na CF, propriamente seus princípios conjugados com
os objetivos da República, partindo-se de uma leitura sistemática da Carta. Percebeu-se que a
previsão de dispositivos específicos quanto à ordem econômica tem relação direta com a
implementação de políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social, as quais requereram
para seu entendimento a compreensão de outros elementos, como a política propriamente dita, o
fenômeno econômico, a democracia econômica e a globalização, além de teoria e prática, mas
também a conjugação da esfera econômica e da jurídica.
Em relação às políticas públicas de desenvolvimento e inclusão social, verificou-se que são
um instrumento do Estado na busca do bem comum, ou seja, visam propiciar a uma maior parte
da população o acesso a bens e serviços essenciais. Por isso, o Estado precisa planejá-las, valendose, inclusive, para a sua implementação, da participação da sociedade civil, a qual é convidada
através de incentivos, sobretudo na área econômica, pela tributação extrafiscal favorecedora.
Portanto, reunindo-se os três elementos, a extrafiscalidade favorecedora, a ordem
econômica na CF e as políticas públicas indutoras do desenvolvimento e inclusão social, trouxe-se
como objeto pontual a Lei do Simples Nacional, a qual define tratamento único, diferenciado e
favorecido, mas opcional, para as ME, EPP e MEI, em todo o Brasil, a partir de faixas de renda
bruta anual, indicando, ainda, o percentual de recolhimento do Simples, por atividade e
faturamento, bem como a divisão deste percentual entre os tributos por ele abrangidos. Portanto,
o Simples não é tributo, muito menos imposto, mas um sistema tributário simplificado.
Quanto aos tributos abrangidos pela Lei do Simples, detectou-se que, apesar de instituída
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pela União, versou sobre o ICMS e ISS, respectivamente, impostos de competência de outros entes
federados, como Estados, Distrito Federal e Municípios, tratando-os de forma diferenciada, ou
melhor, diversa do que fazem as leis gerais sobre tais exações. Assim, aparentemente, a Lei do
Simples Nacional seria inconstitucional, pois adentrou em seara de competência tributária de
outros entes federados, com previsão expressa na CF, sendo uma das características principais ao
federalismo.
Porém, também se apresentaram alguns efeitos concretos da Lei do Simples, que não
podem ser desconsiderados, pois demonstram como ele se presta a ser um instrumento de
indução ao desenvolvimento e inclusão social. Assim, verificou-se que as ME, EPP e MEI, abarcadas
pelo Simples, correspondem a um percentual elevadíssimo das empresas formais no país, o que
indica a formalização delas e consequentemente dos seus empregados, mas também um aumento
significativo na arrecadação, inclusive do ICMS e ISS desde que ela foi instituída.
Dessa forma, em razão da aparente inconstitucionalidade, por ferir o princípio federativo,
mas por outro lado, em razão dos efeitos concretos obtidos pelo Simples, ele foi analisado frente a
outros princípios e dispositivos da CF (como os objetivos da República e os fundamentos da ordem
econômica), para o que foi preciso uma leitura sistemática da Carta, o que levou a colisão de
várias diretrizes principiológicas do constitucionalismo, as quais precisaram ser ponderadas, para
se averiguar quais deveriam prevalecer no caso concreto. Os dispositivos constitucionais tratados
foram: o art. 21, IX; art. 23, § único; art. 146; art. 146-A; art. 151, I; art. 165, §7º; art. 170, VII; arts.
174 e 179.
E, a partir do estudo da competência de normas gerais em matéria tributária, que cabem à
União, por LC, verificou-se que ela pode criar, como o fez, tratamento diferenciado e favorecido
para as ME, EPP e MEI (art. 146, III, “d”, CF), podendo instituir um regime único de arrecadação
dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, desde
que observados alguns requisitos, como: prevenir desequilíbrios da concorrência; instituir tributo
uniforme em todo o território nacional, não prejudicando nenhum ente federativo em detrimento
do outro, admitindo-se, porém, incentivos fiscais que promovam o equilíbrio do desenvolvimento
socioeconômico entre as diferentes regiões do país; bem como ser princípio da atividade
econômica a redução das desigualdades regionais e sociais.
Além de, no art. 179, da CF, constar que todos os entes da federação devem dispensar às
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ME e EPP, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, a fim de incentivar a
simplificação das suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou até
a eliminação e redução destas por lei. Isso deve ser conjugado com o planejamento indicado no
art. 174, da CF, o qual é conferido ao agente normativo e regulador da atividade econômica – no
caso a União –, sendo determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. O que
também se coaduna com a previsão do art. 21, IX, da CF, que trata das competências da União,
como a elaboração e execução de planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e
social. Ainda, os dispositivos citados devem ser conjugados com o art. 23, § único, da CF, o qual
cuida da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, para a fixação de
normas para cooperação entre eles, visando ao equilíbrio do desenvolvimento econômico e do
bem-estar em âmbito nacional.
Assim, a conclusão é a de que a União pode, a partir de uma leitura conduzida pelo
princípio da proporcionalidade, valer-se do Simples Nacional como instrumento tributário
extrafiscal de desenvolvimento e inclusão social, face ao modelo federativo adotado pela CF.
Portanto, ponderou-se a indução ao desenvolvimento e inclusão social com o Simples Nacional
frente ao princípio federativo, que poderia estar sendo mitigado, especialmente no que respeita
as competências, dando azo a uma inconstitucionalidade.
Mas, não se pode desconsiderar que, a leitura sistemática traz implícita uma ideia de
sistema, de unidade, de adequação, ou seja, significa que se deve buscar ao máximo cumprir o que
determina a CF, nos moldes ordenados e delimitados pelo seu texto, tendo-se sempre em mente o
modelo federativo adotado pelo Brasil – cooperativo – e as diretrizes principiológicas sobre as
quais ele se assenta.
Como o federalismo cooperativo requer a colaboração entre os entes federados, visando,
sobretudo, o bem comum, conclui-se, também, que o modelo federativo vigorante na Carta
Política brasileira requer ou obriga a União a exercer o seu papel de coordenadora da federação e
do desenvolvimento nacional, para tanto buscando tratar de forma homogênea alguns setores em
todo o território nacional, até para evitar a descriminalização. A cooperação, por outro viés,
pressupõe solidariedade, a qual na federação é uma questão de pertencimento a uma
comunidade, o próprio Estado, ou seja, a consciência de se pertencer a um ente político, no caso o
Brasil. Nesse ponto, a solidariedade prevista no preâmbulo constitucional e no art. 3º, I, se
coaduna com os fundamentos da ordem econômica, especialmente com a justiça social.
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Portanto, a partir do art. 146, III, “d” e § único combinado com o art. 179, ambos da CF,
mais os efeitos concretos do Simples Nacional aliados aos princípios da ordem econômica e aos
objetivos da República, pode-se dizer que, a Lei do Simples Nacional se compatibiliza com o
sistema constitucional brasileiro, pois não se pode analisar a constitucionalidade da legislação
específica somente em face das competências legislativas, já que esta é apenas uma das
características do princípio federativo, mas com aplicabilidade relativa frente a todo o conjunto de
diretrizes principiológicas do constitucionalismo pátrio, o qual deve ser visto como um sistema
integrado, formando uma unidade. Assim, não bastam meros conceitos teóricos, mas uma leitura
sistemática do texto constitucional, ponderando – a partir do princípio da proporcionalidade nas
palavras de Canotilho – entre os princípios balizadores do Estado federal, não esquecendo a falta
de hierarquia entre eles, mas, a existência de alguns estruturantes da própria cooperação e
coordenação na federação, principalmente o federativo cooperativo aqui vigente.
Assim, o Simples Nacional é adequado em razão de se mostrar um meio para a
concretização de um fim baseado no interesse público, ou seja, o Simples concretiza as normas
constitucionais que determinam um tratamento unificado, diferenciado e favorecido por todos os
entes federados às ME, EPP e MEI, além de buscar a promoção de políticas públicas estatais. O
Simples Nacional é necessário, pois é uma forma de tributação extrafiscal favorecedora que
harmoniza as políticas tributárias nacionais, evitando a guerra fiscal entre os entes federados,
considerando, ainda, o conjunto dos princípios constitucionais na busca do desenvolvimento com
inclusão social. E, é proporcional em sentido estrito, porque utiliza ao mesmo tempo os meios
mais adequados e os não desproporcionais, o que ficou claro quando se demonstrou os efeitos
concretos da Lei do Simples, como a retirada de empresas e empresários da marginalidade,
consequentemente, promovendo o pleno emprego e aumentando o acesso aos direitos sociais,
elevando, ainda, a arrecadação, além de elevadíssimo percentual das empresas nacionais estarem
incluídas, por opção, em tal regime simplificado de tributação.
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