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RESUMO 

 

SILVA, Lázaro Reis Pinheiro. ICMS seletivo e discricionariedade legislativa. 2019. 209f. 

Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

A Constituição prescreve, no artigo 155, § 2º, III, que o ICMS – imposto dos estados e do 

Distrito Federal sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação – “poderá ser seletivo em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços”. Referido caráter seletivo, contudo, tem 

provocado candentes discussões desde seu advento, em 1988, e ainda se encontra pendente de 

melhor definição dos seus contornos por parte do Supremo Tribunal Federal. Focalizando a 

seletividade em função da essencialidade no ICMS, o presente trabalho investiga a liberdade 

de conformação legislativa quanto à sua implementação, examinando inicialmente a interação 

entre a tributação e os direitos fundamentais dos contribuintes, bem como a possibilidade de 

qualificar-se a margem de atuação do legislador como uma discricionariedade legislativa. Em 

seguida, passa a examinar especificamente o ICMS seletivo, de modo a tentar definir seu 

conteúdo essencial, à vista da indeterminação dos termos empregados pelo preceito 

constitucional, e, por fim, a partir do exame da legislação estadual e distrital, poder definir os 

aspectos de vinculação e discricionariedade do preceito constitucional. 

 

Palavras-chave: ICMS. Seletividade. Mínimo vital. Conceitos indeterminados. 

Discricionariedade legislativa. 

 



ABSTRACT 

 

SILVA, Lázaro Reis Pinheiro. ICMS seletivo e discricionariedade legislativa. 2019. 209 f. 

Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2019. 

 

The Constitution prescribes in article 155, §2º, III that ICMS (Tax on Circulation of 

Merchandise and Services) – tax on the circulation of goods and the provision of interstate, 

intercity transportation services, and communication – “may be selective due to the 

essentiality of the goods and services”. Such selective character, however, has provoked 

discussions since its advent in 1988, and is still waiting for a better definition by the Federal 

Supreme Court. This article focuses on selectivity of ICMS and the freedom of legislative 

regarding its implementation. Furthermore, the article discusses the interaction between taxes 

and taxpayers' fundamental rights, and if this freedom can be qualified as a legislative 

discretion. Also, this article investigates the selectivity of the ICMS in order to define its 

essential content given the undetermined concepts in constitution. Finally, this article defines 

the binding and discretionary aspects of the constitutional precept based on examination of 

state and district law. 

 

Key words: ICMS. Essentiality of goods and services. Legislative discretion. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É intuitivo supor que a incidência do ICMS – imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação – guarda alguma relação com o pleno exercício de direitos 

fundamentais dos indivíduos, haja vista que, se o custo do imposto incidente em cada etapa do 

ciclo econômico é presumidamente transferido ao adquirente, acaba por alcançar o 

destinatário final, traduzindo-se inevitavelmente numa menor disponibilidade de recursos para 

consumir.1 No entanto, suscita controvérsias e reclama análise mais detida o modo como essa 

tributação interage com a proteção constitucional do cidadão contribuinte, notadamente com a 

preservação daqueles direitos fundamentais que acabam por ser indiretamente atingidos pela 

atividade estatal de exigir tributos.2 

Há muito se discute acerca dos efeitos regressivos ocasionados pelos impostos 

indiretos sobre o consumo de bens e serviços na história civilizatória humana, que acabam por 

representar um ônus proporcionalmente maior à população de menor renda, que tem parcela 

mais significativa de suas receitas comprometida com a aquisição dos bens essenciais à vida 

digna e ao pleno desenvolvimento de suas potencialidades. O problema acentua-se porque em 

tais impostos é sobremaneira difícil aferir a capacidade contributiva dos indivíduos, 

emergindo daí a necessidade de utilizar-se de outros mecanismos que, na maior medida 

possível, permitam a aferição da capacidade econômica dos destinatários finais de 

mercadorias e serviços,3 e a modulação da incidência tributária, de modo a preservar-lhes o 

                                                 
1  Nesse sentido, estudos tem constatado que o caráter regressivo da carga tributária brasileira deve-se à baixa 

participação dos impostos diretos em comparação aos indiretos, bem como à circunstância de que não haveria 

uma seleção adequada dos produtos na tributação incidente sobre o consumo das famílias (PINTOS-

PAYERAS, José Adrian. A carga tributária no Brasil: um modelo para análise dos impactos das políticas 

tributárias na arrecadação e distribuição. 2008. 139 f. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo, Piracicaba, 2008. Disponível em: 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12082008-115340/pt-br.php). 
2  Tomamos como ponto de partida a lição de Regina Helena Costa, no sentido de que a atividade estatal de 

exigir tributos atinge inicialmente os direitos fundamentais à propriedade e à liberdade, mas, ainda que em 

caráter mediato, acaba por tangenciar outros tantos direitos constitucionalmente assegurados: “Assim é que 

outros direitos fundamentais, além do direito de propriedade e do direito de liberdade, também devem ser 

considerados pela tributação, posto que por ela alcançados de forma indireta. E o rol de direitos fundamentais 

que podem ser atingidos indiretamente pela tributação inclui todos os direitos assim qualificados pela Lei 

Maior” (COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 

110).  
3  “A base impositiva mais onerada no Brasil é a produção e circulação de bens e serviços, correspondendo a 

16,22% do PIB (dados de 2015). Ocorre que tal base impositiva, embora obtenha ampla arrecadação, 

dificilmente permite que se regule a capacidade contributiva, signo representativo do princípio da isonomia 

no âmbito tributário. Exatamente por isso é que a implementação do critério da isonomia nessa base 

impositiva se torna extremamente difícil. [...] O uso dessa base impositiva se torna ainda mais complexo em 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11132/tde-12082008-115340/pt-br.php
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conteúdo essencial dos direitos fundamentais, identificados com o mínimo vital ou mínimo 

existencial. 

Diante desse cenário, tem lugar o estudo do preceito constante do art. 155, § 2º, 

inciso III, da Constituição de 1988, que, a exemplo do que já ocorria à luz da ordem 

constitucional revogada quanto ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de 

competência da União, determina que o ICMS “poderá ser seletivo em função da 

essencialidade das mercadorias ou serviços”. Trata-se de uma importante inovação da 

Constituição vigente quanto ao imposto de competência dos estados e do Distrito Federal e 

que, passadas três décadas desde a sua promulgação, ainda suscita candentes discussões. 

Com efeito, a Constituição de 1946 nada dizia sobre a seletividade. Ao delimitar a 

competência da União para instituir impostos sobre o consumo de mercadorias no art. 15, 

inciso II, limitava-se a afirmar que seriam “isentos do imposto de consumo os artigos que a lei 

classificar como o mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento 

médico das pessoas de restrita capacidade econômica”, como se infere do § 1º desse mesmo 

artigo. Lado outro, não reproduzia o mesmo comando relativamente ao chamado imposto 

sobre vendas e consignações, de competência dos estados – art. 19, inciso II. 

Posteriormente, através da Emenda Constitucional nº 18/1965, a União passou a 

deter competência para instituir impostos “sobre produtos industrializados”, afastando-se a 

isenção referida no § 1º do art. 15, inciso II, e estabelecendo-se, em seu lugar, a determinação 

de que ele fosse “seletivo em função da essencialidade dos produtos”. Já quanto à 

competência tributária estadual, agregou-se a instituição de imposto “sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias, realizadas por comerciantes, industriais e produtores” – 

então conhecido como ICM –, por meio de uma alíquota uniforme, ou seja, sem que se lhe 

aplicasse o mesmo caráter seletivo conferido ao imposto da União. 

A uniformidade das alíquotas do ICM persistiu sob a égide da Constituição de 

1967 e sua Emenda nº 01/1969, vindo a modificar-se, todavia, apenas com o advento da 

Constituição Cidadã, que estendeu a seletividade para o ICMS, agora incidente não apenas 

sobre operações de circulação de mercadorias, mas também sobre a prestação de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de telecomunicações. 

                                                                                                                                                         
um país com grandes desigualdades econômicas, pois onera de forma praticamente igual quem possui mais e 

menos recursos para sua subsistência. Um quilo de feijão receberá a mesma carga tributária caso venha a ser 

consumido por uma pessoa que esteja no topo da pirâmide socioeconômica ou por quem esteja em sua base” 

(SCAFF, Fernando Facury. Orçamento republicano e liberdade igual: ensaio sobre Direito Financeiro, 

República e Direitos Fundamentais no Brasil. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2018. p. 392-392). 
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A seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços vem 

sendo estudada por diversos doutrinadores de escol ao longo das três décadas de vigência da 

Constituição da República, mas, em razão das dificuldades em definir-lhe os contornos, 

persistem as controvérsias quanto à extensão da obrigatoriedade imposta ao legislador dos 

estados e do Distrito Federal, o que reclama definição acerca da própria existência de uma 

liberdade de conformação legislativa, bem como de seus limites contingentes. 

Tal investigação encontra importantes percalços, na medida em que o preceito 

constitucional veiculador da seletividade encontra-se vazado em termos imprecisos, a 

reclamar um esforço interpretativo redobrado, devendo-se primeiro identificar o que se 

entende por mercadoria ou serviço essencial para, em seguida, aferir o adequado atendimento 

do caráter seletivo. Nessa perspectiva, levanta-se a hipótese de base do presente trabalho, no 

sentido de que a indeterminação do conceito de mercadoria ou serviço essencial, em regra, 

confere uma margem adicional de discricionariedade ao legislador positivo, cuidando-se de 

um conceito de valor (ou teorético), em contraposição aos conceitos de experiência (também 

chamados práticos ou não teoréticos). 

Além disso, o presente trabalho propõe um importante corte metodológico para 

analisar a seletividade exclusivamente no ICMS, pontuando os aspectos jurídico-

constitucionais que diferenciam o caráter seletivo no imposto dos estados e Distrito Federal, 

quando comparado ao IPI, de competência da União. É que, diante dos diversos preceitos 

constitucionais que tornam mais restrita a liberdade de conformação do legislador estadual e 

distrital em relação à margem de atuação do legislador federal para regramento do IPI, a 

seletividade no ICMS torna-se indeterminada não apenas quanto à classificação de 

mercadorias ou serviços conforme a essencialidade, mas também quanto aos meios para 

implementação do caráter seletivo, que não se reconduzem à mera segmentação das alíquotas 

aplicáveis. 

Conquanto autorizada doutrina já tenha se debruçado sobre o estudo da 

seletividade no contexto de análises mais abrangentes acerca do IPI e do ICMS, são raros os 

estudos que se propõem a examinar tal mecanismo a partir da sua identificação como um 

meio para consecução da finalidade constitucional de preservação do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais e da efetiva existência de uma discricionariedade legislativa na sua 

implementação, de modo a fixar-lhe os contornos. 

Não obstante a escassez bibliográfica, os tribunais pátrios tem debatido a fixação 

de alíquotas seletivas incidentes sobre operações com mercadorias consideradas essenciais, 
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contando com importantes julgados sobre a matéria, notadamente acerca do IPI.4 Nota-se, 

todavia, relativa escassez de julgados que examinem especificamente a seletividade no ICMS, 

de modo a permitir destacar seus aspectos peculiares, especialmente na jurisprudência dos 

tribunais superiores. 

Por outro lado, outros temas envolvendo a seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços ainda estão na ordem do dia, como é o caso da 

discussão sobre a constitucionalidade de norma estadual que instituiu alíquota mais elevada 

para mercadoria considerada essencial – energia elétrica –, através do Recurso Extraordinário 

714.139/SC, ainda pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal.5 O julgamento de 

tal recurso – que já conta com manifestações do Colégio de Procuradores Gerais dos Estados 

e do Distrito Federal, da Procuradoria Geral da República e de diversas entidades admitidas 

como amicus curiae – certamente ditará importantes balizas para a compreensão e 

conformação legislativa do ICMS seletivo na legislação infraconstitucional. 

A discussão é relevante para as Fazendas Públicas e para os contribuintes, 

considerando a grande importância do ICMS na sustentação financeira dos estados e do 

Distrito Federal, bem como o problema de justiça fiscal ao qual está relacionado, já que ao 

incidir sobre as operações com mercadorias e determinados serviços, sem consideração à 

pessoa que os adquire, acaba por onerar indistintamente os indivíduos consumidores, 

produzindo efeitos regressivos por representar um encargo mais elevado aos consumidores de 

menor renda 6  e, com isso, revelando-se capaz de lhes atingir a parcela de riqueza 

correspondente ao mínimo vital.  

                                                 
4  Referida tensão pôde ser observada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 592.145, interposto por 

produtor de açúcar em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. No caso, discutia-se a 

alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre o açúcar, tendo o Supremo 

Tribunal Federal fixado a seguinte tese em repercussão geral: “Surge constitucional, sob o ângulo do caráter 

seletivo, em função da essencialidade do produto e do tratamento isonômico, o artigo 2º da Lei nº 

8.393/1991, a revelar alíquota máxima de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI de 18%, assegurada 

isenção, quanto aos contribuintes situados na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, e autorização 

para redução de até 50% da alíquota, presentes contribuintes situados nos Estados do Espírito Santo e do Rio 

de Janeiro”. Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2635752. Acesso em: 

02.08.2019. 
5 O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral acerca da discussão sobre a 

constitucionalidade de norma estadual que instituiu alíquota mais elevada para mercadoria considerada 

essencial – energia elétrica – encontrando-se o respectivo recurso extraordinário pendente de julgamento (RE 

714.139 RG, Relator(a): Min. Marco Aurélio, julgado em 12/06/2014, Processo Eletrônico DJe-188 Divulg 

25-09-2014 Public 26-09-2014). Disponível em: 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4307031. Acesso em: 02.08.2019. 
6  O problema dos efeitos regressivos dos impostos indiretos incidentes sobre o consumo de bens e serviços foi 

constatado por Ruy Barbosa Nogueira em estudo acerca do antigo Imposto de Consumo, que veio a ser 

sucedido pelo Imposto sobre Produtos Industrializados: “O impôsto de consumo atinge indiretamente a renda 
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Todavia, a seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços pode ganhar significado distinto à vista de outros princípios constitucionais que, 

conquanto não relacionados a valores de justiça fiscal, rendem ensejo à utilização desses 

impostos com finalidades extrafiscais, de modo a estimular ou desestimular a produção e a 

comercialização de determinados produtos cujo consumo possa revelar-se prejudicial ou 

nocivo sob uma perspectiva coletiva. Assim, vem à superfície o problema de se compreender 

a seletividade também à luz dessas notas de extrafiscalidade, perspectiva que, no entanto, não 

pode perder de vista a identificação do caráter seletivo com a garantia do mínimo vital, 

impondo um atilado esforço conformador por parte do legislador tributário. 

Examinando-se os julgados provenientes dos Tribunais de Justiça dos estados e do 

Distrito Federal sobre a matéria, percebe-se que em diversas oportunidades o Poder Judiciário 

tem lançado a afirmação de que o manejo da seletividade insere-se no âmbito da 

discricionariedade do legislador. 7  Lado outro, o Superior Tribunal de Justiça também já 

afirmou a existência de uma margem de discricionariedade do legislador estadual e distrital, 

embora tenha assentado que a verificação quanto ao adequado cumprimento do caráter 

seletivo dá-se pela comparação entre as mercadorias e serviços sobre os quais recai a 

tributação.8 

Nesse cenário, a delimitação dos contornos da discricionariedade legislativa na 

implementação do ICMS seletivo torna-se indispensável para que nem a liberdade de atuação 

do legislador tributário nem o controle jurisdicional da seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços venham a converter-se em arbítrio, o que 

interessa não apenas aos consumidores finais de mercadorias e serviços, mas também aos 

                                                                                                                                                         
dos contribuintes, tributando as suas despesas e ou consumos, na presunção de que as despesas são 

proporcionais às rendas. Incontestavelmente, a maior ou menor despesa ou gasto do indivíduo, é índice de 

sua riqueza ou capacidade econômica. Daí essa presunção ser, até certos limites, razoável, porque existe uma 

relação entre a riqueza e o consumo, as rendas e os gatos. Evidentemente há uma falha, porque não leva em 

conta o que os indivíduos possam economizar, sendo o próprio gasto subjetivo” (NOGUEIRA, Ruy Barbosa. 

Problemas do Imposto de Consumo. Revista de Direito Administrativo, v. 16. Rio de Janeiro: Fundação 

Getúlio Vargas, 1949. p. 351). 
7  Tome-se como exemplo julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por seu respectivo Órgão 

Especial, no sentido de que a Constituição “não impõe dever ao legislador ordinário, senão faculta a 

discricionária adoção da seletividade” (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0041018-

45.2016.8.26.0000; Relator (a):João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São Carlos – 

Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro: 10/03/2017. Disponível em: 

www.esaj.tjsp.jus.br. Acesso em: 30.03.2019). No mesmo sentido julgado emanado do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, a apontar que “o texto constitucional conferiu margem de discricionariedade 

ao legislador para conferir seletividade na incidência do ICMS” (Agravo nº 70081543266, Vigésima Primeira 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 19-06-2019. 

Acesso em: 02.08.2019). 
8  RMS 28.227/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julg. 24/03/2009, Dj 20/04/2009. 
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estados e ao Distrito Federal, a fim de que possam planejar e executar suas políticas 

tributárias adequadamente. Aliás, a fixação de critérios científicos para o tratamento da 

seletividade no ICMS é de suma importância para que melhor se compreenda os aspectos de 

vinculação e discricionariedade que se fazem presentes na tarefa de conformação legislativa 

do art. 155, § 2º, inciso III, da Constituição da República. 

Com o escopo de testar a hipótese de base do presente trabalho, pretende-se 

examinar a relação entre a atividade estatal de exigir tributos e a preservação do conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais dos contribuintes, que se identifica com o mínimo vital ou 

mínimo existencial. 9  Em sequência, busca-se incursionar no tema da discricionariedade 

legislativa, a fim de identificar se o emprego de conceitos indeterminados pelo texto 

constitucional confere alguma margem adicional de liberdade ao legislador positivo e, 

notadamente, ao legislador tributário. 

Lançadas estas bases iniciais, tenciona-se examinar a seletividade enquanto meio 

constitucionalmente previsto para a tutela do conteúdo essencial dos direitos fundamentais na 

tributação, a viabilizar a proteção do mínimo vital e, noutro quadrante, definir o conteúdo 

constitucional mínimo da seletividade no ICMS, em vista da indeterminação do conceito de 

mercadoria ou serviço essencial e da multiplicidade de mecanismos disponíveis para que o 

legislador dos estados e do Distrito Federal possa implementar o caráter seletivo. 

Assim, ao final deste percurso, pretende-se examinar pragmaticamente a 

seletividade no ICMS, colhendo exemplos do seu tratamento jurídico na legislação dos 

estados e do Distrito Federal e na jurisprudência dos tribunais pátrios. Valendo-nos desse pano 

de fundo, tentaremos delimitar um conteúdo constitucional mínimo da seletividade em função 

da essencialidade das mercadorias e serviços, discernindo seus aspectos de vinculação e 

discricionariedade, na expectativa de, ainda que singelamente, contribuir para uma melhor 

definição dos contornos da margem de discricionariedade legislativa conferida ao legislador 

estadual e distrital, ponto nodal da controvérsia que assoma aos tribunais brasileiros. 

É certo que o tema da seletividade pode ser abordado por várias perspectivas e 

está relacionado a distintos aspectos do regramento constitucional aplicável ao ICMS, como é 

o caso da não cumulatividade, da neutralidade e da substituição tributária. O exame mais 

detido destes e de outros aspectos, contudo, teria lugar acaso se pretendesse uma análise 

abrangente do ICMS, o que não é objeto do presente trabalho, centrado exclusivamente na 

                                                 
9  COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 3. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2015. p. 88.  
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busca por um conteúdo essencial da seletividade em função da essencialidade das mercadorias 

e dos serviços no ICMS, a fim de que seja possível delimitar com mais precisão os contornos 

da discricionariedade legislativa, tão referida nos diversos julgados acerca da matéria. 

Por ouro lado, na medida em que se pretende realizar uma delimitação da margem 

de discricionariedade do legislador dos estados e do Distrito Federal na implementação do 

ICMS seletivo, surge uma natural interface com temas como os da hermenêutica jurídica, da 

teoria da decisão judicial e do controle de constitucionalidade, já que a tarefa de conformação 

legislativa do sistema tributário nacional, enquanto ato de aplicação de normas constitucionais, 

está naturalmente sujeita ao controle jurisdicional. Não obstante, referidos temas também 

escapam ao objeto do presente trabalho e serão decididamente evitados. 

Em suma, por meio da presente pesquisa se pretende desvendar os contornos da 

discricionariedade legislativa na implementação da seletividade por meio de duas questões 

subjacentes. Primeiro, através de sua conexão com a dogmática dos direitos fundamentais 

aplicada à tributação, de modo a identificar a seletividade como um meio constitucionalmente 

escolhido para a proteção do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, identificados com 

o mínimo vital ou mínimo existencial. Em seguida, pela investigação da discricionariedade 

legislativa e sua conexão com os conceitos jurídicos indeterminados, de modo a reunir as 

bases teóricas para a identificação de um conteúdo mínimo do conceito de mercadoria ou 

serviço essencial, indispensável à delimitação da margem de apreciação legislativa quanto à 

implementação do ICMS seletivo. 

Assim, sem pretensão de esgotar o tema da seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços no ICMS, espera-se que este estudo possa 

contribuir para um delineamento da discricionariedade legislativa quanto ao manejo da 

seletividade, e, por conseguinte, para a identificação de parâmetros para a elaboração da 

política tributária estadual e distrital e seu eventual controle jurisdicional. 
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2 TRIBUTAÇÃO E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

2.1 A atividade de exigir tributos no Estado Fiscal Constitucional 

 

Na medida em que obtém os recursos necessários para o custeio de suas 

atividades essencialmente através dos tributos, o Estado Moderno revela-se, sobretudo, como 

um Estado Fiscal. Tal afirmação, contudo, somente pode ser admitida quando se toma em 

conta um Estado cuja ordem jurídica esteja assentada no livre exercício de atividades 

econômicas pelos agentes privados e na garantia da propriedade privada. 

Ao definir o estado português como um autêntico Estado Fiscal, José Casalta 

Nabais leva em conta algumas características relevantes para esse enquadramento. É que, 

conquanto inexista qualquer indicação expressa na Constituição lusitana, tal natureza estatal 

já poderia ser extraída da afirmação de um extenso rol de direitos fundamentais dos 

indivíduos, notadamente de suas liberdades econômicas, bem como da afirmação do Estado 

Português como Estado Social – o que excluiria qualquer tipo de estado socialista ou 

proprietário, reforçando a ideia de que o ambiente econômico é essencialmente de 

responsabilidade da sociedade e dos indivíduos.10 

Além disso, anota que a caracterização do estado português como Estado Fiscal é 

reforçada por um dado preceito constitucional segundo o qual as necessidades financeiras do 

poder público devem ser atendidas pelo sistema fiscal, que é formado pelo conjunto dos 

impostos, bem como por outros dispositivos que repartem as receitas fiscais, de modo a 

reservar recursos às regiões autônomas e aos municípios.11 

Seguindo a trilha do mestre português, não há dúvidas de que a República 

Federativa do Brasil constitui-se como um Estado Fiscal. A minudente definição das 

competências para instituição de impostos, adotada pela Constituição de 1988, deixa cristalino 

que à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios devem ser assegurados os 

recursos necessários à manutenção de suas atividades, indispensáveis ao exercício de suas 

competências constitucionais, sob pena de restar comprometida a sua autonomia e, 

consequentemente, o equilíbrio federativo.12 

                                                 
10 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar impostos: contributo para a compreensão 

constitucional do estado fiscal contemporâneo. Coimbra: Almedina, 2015. p. 210. 
11 NABAIS, 2015, p. 215. 
12 ATALIBA, Geraldo. Sistema Constitucional Tributário brasileiro. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 

1968. p. 24. 
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Por outro lado, a proibição de vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos 

e despesas, como regra – art. 167, IV, da Constituição da República –, aliada à eleição do 

trabalho e da livre iniciativa como princípios da ordem econômica, não deixam qualquer 

dúvida de que o Estado Brasileiro há de ser genuinamente um Estado Fiscal – e, 

consequentemente, um Estado que pressupõe a liberdade dos indivíduos, obtendo as receitas 

necessárias ao custeio de suas atividades majoritariamente através dos impostos. 

É necessário pontuar que esse modelo de Estado Fiscal não se fazia presente em 

épocas remotas,13 encontrando seu nascedouro nas revoluções liberais ocorridas no século 

XVIII.14 Com efeito, à medida em que o Estado passa a ser custeado quase exclusivamente 

por receitas tributárias e estas se tornam nitidamente mais volumosas que as receitas 

patrimoniais – decorrentes da exploração do patrimônio do príncipe –, nada mais natural que 

se cuide de preservar as fontes de riqueza privadas, crescendo em relevância a discussão sobre 

a preservação da liberdade e da propriedade dos indivíduos e lançando-se as bases para que o 

tributo passasse a traduzir-se como o preço da liberdade. 

É bem verdade que com a Magna Carta de 1215 já se buscava alguma proteção 

contra os excessos da tributação, embora possuísse caráter marcadamente estamental, já que 

voltada aos barões ingleses. Todavia, aquele documento e os eventos históricos que o 

cercaram abriram caminho para que referidos direitos corporativos viessem a se transformar 

em direitos do homem a partir do momento em que, pela ascensão do pensamento liberal, o 

conceito de homem livre passou a abarcar todos os ingleses, e não apenas alguns 

privilegiados. 15  De todo modo, é o constitucionalismo que acaba por revelar-se como o 

instrumento liberal de contenção do poder absoluto estatal, operando uma ampliação formal 

da liberdade a todos os indivíduos, rompendo com a estrutura estamental e permitindo a 

concretização da revolução, na medida em que permite, pela função ordenadora e 

                                                 
13  Na Antiguidade Clássica, o tributo correspondia ao preço da falta de liberdade, uma vez que, à luz do 

pensamento antigo, não se distinguia o indivíduo de seus bens, revelando-se inconcebível que o cidadão livre 

pudesse estar sujeito ao pagamento de quaisquer tributos, embora permanecesse sujeito a determinados 

deveres cívicos, como a participação no esforço de guerra ou nas escolhas políticas da cidade (SCHOUERI, 

Luís Eduardo. Tributação e liberdade. In: PIRES, Adilson Rodrigues; TÔRRES, Heleno Taveira. Princípios 

de Direito Financeiro e Tributário: estudos em homenagem ao Professor Ricardo Lobo Torres. Rio de 

Janeiro: Renovar, 2006. p. 438). 
14  O pensamento liberal já não admite o modelo intervencionista do mercantilismo e do cameralismo, devendo 

o Estado manter-se à distância dos particulares, deixando-os livres para o desempenho das atividades 

econômicas, sobre cujo produto fará incidir os impostos. Nessa medida, o caráter fiscal adquirido pelo Estado 

traz embutida uma separação fundamental entre o Poder Público e a economia: na medida em que o Estado 

Fiscal possui interesse próprio, ainda que indireto, nas receitas provenientes das atividades econômicas 

exercidas pelos particulares, não lhe cabe afetar a produtividade dos indivíduos através de interferências 

indevidas, mesmo que a título de controle ou correção (NABAIS, 2015, p. 198-199). 
15  CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: 

Almedina, 2003. p. 382. 
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estabilizadora da Constituição, permite a passagem do estado revolucionário para o estado 

ordinário.16 Através dele tomaram curso as ideias de delimitação do poder e supremacia da lei, 

garantias essenciais para que o poder estatal não venha a se tornar absoluto e opressor das 

liberdades. 

Com efeito, a existência de uma Constituição vai se revelar verdadeiro pilar do 

Estado de Direito, de modo que conquanto alguns estados não tenham necessariamente uma 

Constituição formal, 17 , haverá sempre um conjunto de normas de caráter superior, que 

condicionará a validade das demais normas, organizará o Estado e estabelecerá os direitos 

tidos por fundamentais.18 

Não por outro motivo compreende-se que a noção de Estado Constitucional é até 

mais abrangente que a de Estado de Direito, como leciona Roque Antonio Carrazza, uma vez 

que, conquanto as expressões sejam frequentemente tomadas como sinônimas, entende-se que 

nos Estados simplesmente de Direito os atos do Executivo e do Judiciário quedam submetidos 

à legalidade, mas o Legislativo goza de significativa liberdade de atuação, de modo que “o 

absolutismo do Príncipe é substituído pelo absolutismo do Legislativo”. Já nos Estados 

Constitucionais é a Constituição o fundamento de validade de todas as normas jurídicas 

existentes, de modo que o Poder Legislativo resta igualmente submetido, a fim de que não 

venha a invadir o campo privativo dos indivíduos.19 

Através das lições de Luís Roberto Barroso20 é possível esquematizar três ordens 

de limitação do poder presentes em um Estado Constitucional. Em linha de princípio há as (i) 

limitações materiais, reveladas por meio da consagração de valores básicos e direitos 

fundamentais que deverão ser preservados, tais como a dignidade humana, a justiça e a 

solidariedade, seguidas de certas (ii) limitações orgânicas, na medida em que as funções de 

legislar, administrar e julgar devem ser incumbidas a órgãos diferentes e independentes entre 

si, mas capazes de se fiscalizarem reciprocamente. Ao final, vislumbra-se a existência de (iii) 

limitações processuais, uma vez que os órgãos investidos do poder devem agir não apenas 

pautados na lei, cabendo-lhes ainda observar o devido processo legal, noção que, na lição do 

autor, carrega não apenas comandos de caráter procedimental como contraditório, ampla 

                                                 
16 BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do Constitucionalismo. 2. ed. São Paulo: 

Quartier Latin, 2008. p. 158 e 17. 
17 BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e a 

construção do novo modelo. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 31. 
18 CALDAS, Camilo Onoda. Teoria Geral do Estado. São Paulo: Editora Ideias e Letras, 2018. p. 96. 
19 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017. p. 450. 
20  BARROSO, 2018, p. 31. 
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defesa e proibição de provas ilícitas, mas também algumas determinações de caráter 

substantivo, como é o caso da razoabilidade-proporcionalidade. 

À luz do Constitucionalismo, o poder tributário estatal também sofre as limitações 

já delineadas, como é intuitivo supor. Na medida em que toda a atividade estatal é subjacente 

à Constituição, também a atividade de instituir e arrecadar tributos deve submeter-se aos 

ditames constitucionais, traduzindo-se em um autêntico poder-dever, na medida em que o 

Estado necessita obter os recursos necessários ao desempenho de suas atividades, mas, 

simultaneamente, há de preservar sempre a liberdade dos cidadãos. Nesse sentido, afirma-se 

que as relações tributárias, assim como as relações de direito público em geral, estão 

marcadas pelo signo da bipolaridade, revelada por uma tensão permanente entre a autoridade 

do Poder Público e a liberdade individual.21 

No Brasil, o tema dos limites constitucionais formais e materiais à tributação tem 

especial relevância. É que, conquanto as primeiras Constituições brasileiras fossem bastante 

singelas acerca da matéria tributária, a Constituição de 1988 é especialmente pormenorizada 

quanto ao tratamento dos tributos, 22  o que cria importantes limitações à liberdade do 

legislador tributário e vincula à legalidade as condutas do administrador público. Como visto, 

considerando que no Estado Constitucional o texto da Constituição assume posição 

preponderante no ordenamento jurídico, inclusive como repositório de diversos direitos 

fundamentais do cidadão, também o Estado Fiscal passa a estar constitucionalmente limitado 

no exercício da tributação. 

Tomando em consideração as limitações materiais referidas, tem grande 

importância para o presente trabalho a relação de permanente tensão entre a atividade 

tributante e o exercício dos direitos fundamentais, consagrados nas Constituições. Afinal, 

como já foi possível notar até aqui, desde a fiscalidade periférica dos estamentos medievais 

até o Estado Fiscal da modernidade a tributação sempre foi um importante fator no processo 

                                                 
21 COSTA, Regina Helena. Curso de Direito Tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 33. 
22 Com efeito, enquanto a Constituição Imperial de 1824 trazia uma única menção ao vocábulo “impostos”, 

estipulando ser privativa da Câmara dos Deputados a competência para sua instituição, a Constituição 

Republicana de 1891 foi um pouco mais cuidadosa, explicitando a competência tributária da União e dos 

Estados e positivando, já naquele momento, alguns princípios que se enraizariam em nosso ordenamento 

jurídico-tributário. Porém, foi com a Emenda Constitucional nº 18/1965 que restaram introduzidas profundas 

alterações na Constituição de 1946, produzindo o molde do sistema constitucional tributário atual, finalmente 

aperfeiçoado e consolidado com a Constituição Cidadã de 1988. Tem-se, pois, que ao longo da história 

republicana brasileira as Constituições foram se revelando cada vez mais minudentes quanto à disciplina da 

tributação, bem como que o texto constitucional ora vigente é resultado de um processo histórico de 

amadurecimento do ordenamento jurídico-tributário nacional. 
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de evolução do Estado e da sociedade e na consolidação de noções importantíssimas para a 

contemporaneidade, como as de liberdade e cidadania. 

Em suma, no Estado Constitucional a tributação e a liberdade encontram seu 

ponto de equilíbrio, de modo que o texto constitucional passa a funcionar como uma espécie 

de fiel a equilibrar, de um lado a necessidade estatal de receitas tributárias e, de outro, a 

preservação da liberdade dos indivíduos, compreendida como liberdade de iniciativa 

econômica e obtenção de renda, liberdade de possuir patrimônio e liberdade de consumo. Daí 

a especial relevância de se tomar a atividade estatal de exigir tributos à luz dos limites 

materiais consistentes nos direitos fundamentais dos contribuintes, direta ou indiretamente 

atingidos pela tributação, que compõem o chamado estatuto do contribuinte.23 

 

2.2 O exercício da tributação e os direitos fundamentais do contribuinte 

 

Conquanto o Estado seja titular do poder de absorver parte do patrimônio dos 

contribuintes com o escopo de obter os recursos necessários à implementação de diversos 

direitos fundamentais, não está autorizado a desrespeitar as normas de proteção instituídas em 

favor dos contribuintes, muitas delas compreendidas como normas de direitos fundamentais 

positivadas no texto da Constituição. Desse modo, a bipolaridade própria das relações de 

direito público revela-se no direito tributário pela constante tensão entre a imposição de 

tributos e o exercício de direitos fundamentais,24 que consubstanciam, pois, ao mesmo tempo, 

o fundamento e o limite da tributação.25 

Necessário notar que, entre nós, em decorrência do caráter minucioso do texto 

constitucional em matéria tributária, a atividade tributante toma sempre como ponto de partida 

o altiplano das normas constitucionais, devendo ser compreendida ainda em sentido amplo, ou 

seja, de modo a abarcar não apenas a atividade legislativa instituidora de tributos, mas, 

também, as atividades de arrecadação e fiscalização tributária,26 que passam a estar jungidas à 

observância do chamado estatuto do contribuinte. 

Neste passo, afirma-se que a atividade tributante se inicia muito antes de 

formulada a exigência tributária, a partir da produção do texto legislativo – que prevê, em 

todos os seus aspectos ou critérios, a regra matriz de incidência tributária –, perpassa os 

                                                 
23 CARRAZZA, 2017, p. 479. 
24 COSTA, 2017, p. 34. 
25 COSTA, 2017, p. 36. 
26 COSTA, Regina Helena. A tributação e as relações de consumo. Revista de Direito Tributário, nº 78. São 

Paulo: Malheiros Editores, 2000. p. 279-284. 
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expedientes necessários à cobrança e à arrecadação dos tributos e, nesse caminho, tangencia 

um plexo de direitos e deveres dos cidadãos contribuintes, não necessariamente circunscritos 

ao campo do direito tributário, levando a interfaces da tributação com diversos outros campos, 

como os da proteção ambiental, da proteção da família, do consumidor, das políticas públicas 

e da cidadania. Daí a necessidade de se discernir a realidade jurídico-tributária em três 

diferentes momentos, a saber, o momento pré-exacional, o momento exacional e o momento 

executivo,27 sem que se possa considerar qualquer deles de somenos importância. 

Na fase pré-exacional podem ser identificados os comandos constitucionais 

atinentes à divisão da competência tributária e ao processo legislativo, parcela marcadamente 

positivista da tributação, mas que, contudo, já reclama muitas ponderações humanísticas 

quanto às diversas imunidades e aos princípios norteadores do exercício da atividade 

tributante, inclusive àqueles que, não sendo propriamente tributários, ainda assim integram o 

objeto de estudo do tributarista. É o caso dos fundamentos da República Federativa do Brasil, 

arrolados no art. 1º da CR, e que consistem na soberania, na cidadania, na dignidade humana, 

nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e no pluralismo político, bem como dos 

seus objetivos fundamentais (art. 3º) de construir uma sociedade livre, justa e solidária, 

garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização, reduzir as 

desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

No mesmo sentido emergem as normas instituidoras dos direitos fundamentais, 

bem como aquelas que prescrevem os direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao 

trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à 

maternidade e à infância e à assistência aos desamparados que, ao exigirem prestações estatais 

positivas em favor daqueles que não possam obtê-los com seus próprios recursos, estão 

logicamente infensos à tributação pelo próprio ente estatal. Não há dúvida de que a atividade 

tributante prevista constitucionalmente há de se desenvolver em compatibilidade com tais 

direitos, sem impor-lhes restrições capazes de retirar-lhes a efetividade, o que corresponderia 

à sua supressão.28 

                                                 
27 BECHO, Renato Lopes. Filosofia do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 339. 
28 Nesse aspecto, é sempre importante rememorar as clássicas lições de Geraldo Ataliba, em seu República e 

Constituição, obra indispensável àqueles que pretendem se debruçar sobre o estudo do direito público com 

olhar crítico: “Quando o povo, reunido em constituinte, resolve criar o Estado e conferir-lhe os poderes 

necessários ao exercício das atribuições que decide estabelecer, jamais pode entender-se que tenha consentido 

ao Estado, por seus órgãos, exercitar esses mesmos poderes contra si (o povo), em detrimento de seus 

interesses, ou ferindo o que este mesmo povo prescreveu serem seus direitos essenciais, postos como limite 

intransponível ao Estado e, pois, excluídos de seu poder, fora de seu alcance jurídico” (ATALIBA, Geraldo. 
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Já o momento exacional corresponde a uma segunda etapa no processo de 

formação do tributo, somente verificando-se caso o texto veiculador do suporte para a 

construção da norma tributária não seja reputado inválido, por ofensa aos limites identificados 

no momento pré-exacional. Nessa fase tem relevância a explicação dos critérios ou aspectos 

da regra matriz de incidência tributária e aplicação de atos administrativos pela Administração 

Tributária, não havendo dúvidas de que se trata de um momento fortemente positivista.29 Aqui, 

nem todos os operadores jurídicos podem aplicar conceitos humanísticos, valendo mencionar 

dispositivos do Código Tributário Nacional, como o art. 142, parágrafo único, que define o 

lançamento como ato administrativo plenamente vinculado, bem como os artigos 107 e 

seguintes do CTN, que tratam da interpretação e da integração da legislação tributária. 

Contudo, nem por isso a fase exacional permanece infensa às considerações humanísticas, 

voltadas à justiça das normas jurídicas tributárias, já que o exercício das atividades 

administrativas de arrecadação e fiscalização também deve observar os princípios 

consagrados no texto constitucional, ainda que prepondere uma perspectiva positivista. 

Por fim, na fase executiva há um pronunciado retorno à influência dos direitos 

humanos, na medida em que o processo de cobrança judicial dos tributos permite uma série de 

considerações como as da impenhorabilidade de bens de família, que, conquanto integrantes 

da realidade jurídico-tributária, não se revelam infensas ao peso dos valores. Em suma, passa 

o judiciário a equilibrar, por meio do processo, a necessidade de satisfação das exigências 

fiscais com a dignidade da pessoa do devedor tributário.30 

Assim, como atividade abrangente e suscetível de ser dividida em três momentos 

– pré-exacional, exacional e executivo –, a tributação encontra-se permeada por valores, ou 

seja, por preocupações acerca da justiça das normas postas, não podendo ser reduzida a uma 

mera consideração em torno de sua positividade. Logo, é possível afirmar que a atividade 

estatal de exigir tributos encontra importantes limites no texto constitucional, inexistindo uma 

liberdade irrestrita do legislador e do administrador público. 

Aliás, uma compreensão abrangente da tributação, que pretenda tomá-la sob a 

ótica dos direitos fundamentais, não encontra instrumental suficiente no discurso próprio do 

positivismo jurídico, tal qual originalmente concebido. Na medida em que a Constituição 

passa a veicular uma diversidade de regras e princípios em matéria tributária, muitos deles 

                                                                                                                                                         
República e Constituição. 2. ed. atualizada por Rosolea Miranda Folgosi. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 

164). 
29 BECHO, 2009, p. 340. 
30 BECHO, 2009, p. 341. 
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positivados mediante o emprego de cláusulas gerais e conceitos jurídicos indeterminados, o 

direito tributário necessita valer-se das contribuições trazidas ao pensamento jurídico pelo 

neoconstitucionalismo ou pós-positivismo. 

Entende-se por neoconstitucionalismo ou pós-positivismo a corrente filosófica 

surgida no período imediatamente posterior à Segunda Guerra Mundial e que coincide com a 

sedimentação da doutrina dos direitos humanos. Conquanto tais expressões ainda sejam 

fluidas, desprovidas de um conteúdo definitivo, sabe-se que essa nova vertente do pensamento 

jurídico posiciona-se como uma terceira via entre o positivismo e o jusnaturalismo, 

propugnando ao menos três destacadas mudanças de paradigma: o reconhecimento da força 

normativa da Constituição, a expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de 

uma nova interpretação constitucional.31
  

É que conquanto o positivismo jurídico tenha mostrado sua importância na 

consolidação dos Estados Modernos e na cristalização dos ideais liberais, de teoria do Direito 

acabou por converter-se também numa ideologia, deixando de ser apenas um modo de 

entender o direito para transformar-se em uma maneira de querer o direito. Assim, como 

leciona Luís Roberto Barroso,32  “o fetiche da lei e o legalismo acrítico, subprodutos do 

positivismo jurídico, serviram de disfarce para autoritarismos de matizes variados”, de modo 

que a ideia de que qualquer debate acerca da justiça da norma se encerraria no preciso instante 

da sua positivação acabou por servir à legitimação da ordem estabelecida, qualquer que fosse 

seu conteúdo. 

De todo modo, importa para o presente trabalho, precisamente, a ideia de que 

através do pós-positivismo ou neoconstitucionalismo opera-se uma virada no discurso jurídico, 

que se torna mais permeável aos valores e menos atrelado ao rigor positivista, bem como que 

essa transformação se realiza através das Constituições e, sobretudo, a partir de noções fluidas 

como as de mínimo vital, dignidade humana e efeito confiscatório.33 Há, como leciona Renato 

Lopes Becho, um novo direito tributário, que tem a liberdade como pressuposto e em cujo 

centro está posicionada a figura do contribuinte, em substituição à concepção positivista 

centrada no tributo:34 

 

Das reflexões realizadas a partir da filosofia e, notadamente, do pós-positivismo, 

exsurge para nós uma nova concepção para o direito tributário, centrada no 

                                                 
31 BARROSO, 2018, p. 533-534. 
32 BARROSO, 2018, p. 279. 
33 BECHO, 2009, p. 248. 
34 BECHO, 2009, p. 341-342. 
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contribuinte. Conforme já dito, se nos direitos humanos o homem substituiu a norma 

jurídica como maior referência do direito, no direito tributário esse homem recebe o 

rótulo de contribuinte (lato sensu), o que exige várias novas conformações. Essas 

conformações já são realidade em diversos temas tributários. [...] Colocar o homem 

no centro do direito tributário implica afirmar que a simples arrecadação não é mais 

o fim último do direito tributário. A finalidade do direito tributário é fazer da 

arrecadação um ato de justiça social, com limites, com proteções ao contribuinte 

diante da força e da voracidade do Estado. O legislador não é mais a única fonte do 

direito. A Constituição, como única fonte, confere poderes tributários significativos 

tanto para o legislador quanto para o juiz, o administrador público mais qualificado e, 

também, para o pagador de tributos. 

 

Com os olhos em nossa Constituição, pode-se afirmar, ainda, que este particular 

enfoque dado ao direito tributário tem como reforço o especial tratamento conferido à matéria 

tributária no texto constitucional. Com efeito, ao longo da história republicana brasileira as 

Constituições pátrias foram se revelando cada vez mais minudentes quanto à disciplina da 

tributação. Enquanto a Constituição Imperial de 1824 trazia uma única menção ao vocábulo 

“impostos”, estipulando ser privativa da Câmara dos Deputados a competência para sua 

instituição, a Constituição Republicana de 1891 foi mais cuidadosa, tratando de explicitar a 

competência tributária da União e dos estados e de positivar, já naquele momento, alguns 

princípios que se enraizariam em nossa cultura jurídica.35 

Com a Emenda Constitucional nº 18/65 foram introduzidas alterações profundas 

na Constituição de 1946, produzindo-se o molde do sistema constitucional tributário atual, 

finalmente aperfeiçoado e consolidado com a Constituição de 1988. Tem-se, pois, que a 

constituição tributária vigente é resultado de um processo histórico de amadurecimento do 

ordenamento jurídico-tributário nacional, através do qual se atingiu máximo detalhamento das 

competências impositivas outorgadas aos entes políticos integrantes da Federação não apenas 

quanto ao seu conteúdo, mas também quanto ao modo de seu exercício. 

Examinando-se a Constituição da República é fácil verificar a existência de um 

plexo de princípios e regras constitucionais voltados à contenção da atividade tributante, quer 

se esteja no momento pré-exacional, no exacional ou no executivo. Como observou Aliomar 

Baleeiro, ainda à luz da Constituição de 1946, esses comandos estáveis e eficazes são 

produtos de princípios colhidos da Ciência das Finanças e passaram a funcionar como 

limitações ao poder de tributar, de modo que “o sistema tributário movimenta-se sob 

                                                 
35 É o caso do art. 11, 1º), da Constituição de 1891, que estabelecia ser vedado aos estados e à União “criar 

impostos de trânsito pelo território de um Estado, ou na passagem de um para outro, sobre produtos de outros 

Estados da República ou estrangeiros, e, bem assim, sobre os veículos de terra e água que os transportarem”, 

refletindo o denominado princípio da não discriminação tributária em razão da origem ou do destino dos 

bens, consagrado atualmente nos artigos 150, V, 151 e 152 da Constituição Federal de 1988. 
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complexa aparelhagem de freios e amortecedores, que limitam os excessos acaso 

detrimentosos à economia e à preservação do regime e dos direitos individuais”.36 

No entanto, mais recentemente, tais limitações constitucionais ao poder de tributar 

passaram a ser examinadas sob outro enfoque, não apenas como elementos para delimitação 

da força tributante estatal, mas também como direitos fundamentais dos contribuintes.37 Há, 

por conseguinte, uma mudança no âmbito do discurso jurídico-constitucional tributário, o que 

transforma a teoria dos direitos fundamentais em um importante método de aproximação do 

cientista do Direito que pretende examinar a tributação partindo da necessária perspectiva 

constitucional.38 

Esse giro de perspectiva leva a duas importantes constatações. A primeira delas no 

sentido de que há uma dimensão subjetiva das limitações constitucionais ao poder de tributar, 

que passam a ser encaradas não apenas enquanto limites negativos às normas atributivas de 

competência, mas também como direitos subjetivos dos contribuintes. Por outro lado, a 

segunda constatação é a de que ao exercerem sua força normativa sobre todo o ordenamento 

jurídico, os direitos fundamentais em geral também produzem efeitos sobre as competências 

impositivas, moldando o exercício da atividade tributante a fim de que esta não venha a 

converter-se em obstáculo à sua fruição. 

Para Liziane Angelotti Meira e Celso de Barros Correia Neto, 39  os direitos 

fundamentais dos contribuintes podem ser segmentados em duas classes, a saber: (i) os que 

são decorrentes das limitações constitucionais ao poder de tributar – como a proibição do 

confisco e as imunidades –, vistas sob a perspectiva do contribuinte, ou seja, enquanto direitos 

                                                 
36 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Atualizado por Misabel Abreu 

Machado Derzi. 8. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 2. 
37  Necessário destacar, todavia, que nem todos os direitos consagrados constitucionalmente podem ser definidos 

como direitos fundamentais, mas apenas aqueles tidos por universais e dotados de aplicabilidade imediata e 

indisponibilidade, capazes de vincular os três poderes. São direitos inerentes à própria natureza do homem e 

necessariamente qualificados por um regime jurídico de especial proteção outorgado pela Constituição, 

consistente na proteção especial – art. 60, § 4º, IV – e na aplicação imediata de seus preceitos – art. 5º, § 1º 

(COSTA, 2017, p. 35). A positivação de direitos fundamentais significa a incorporação na ordem jurídica 

positiva dos direitos considerados “naturais” e “inalienáveis” do indivíduo. Não basta uma qualquer 

positivação. É necessário assinalar-lhes a dimensão de Fundamental Rights colocados no lugar cimeiro das 

fontes de direito: as normas constitucionais. Sem essa positivação jurídica, os direitos do homem são 

esperanças, aspirações, ideias, impulsos, ou, até, por vezes, mera retórica política, mas não direitos 

protegidos sob a forma de normas (regras e princípios) de direito constitucional (Grundrechtsnormen) 

(CANOTILHO, 2003, p. 377). 
38  MEIRA, Liziane Angelotti; CORREIA NETO, Celso de Barros. In: BRANCO, Paulo Gonet; MEIRA, 

Liziane Angelotti; CORREIA NETO, Celso de Barros (Coord.). Tributação e Direitos Fundamentais. São 

Paulo: Saraiva, 2012. p. 17. 
39 MEIRA; CORREIA NETO, 2012, p. 22. 
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subjetivos, e (ii) aqueles decorrentes da aplicação, no campo tributário, dos direitos 

fundamentais em geral – como é o caso da legalidade e da igualdade.  

É bem verdade que tal classificação não está imune a certas imperfeições, o que 

não passou despercebido aos autores: 

 

Quais seriam então os direitos fundamentais (do contribuinte)? A título de hipótese, 

é possível dividi-los em dois grupos: (1) os que decorrem da aplicação, no campo 

tributário, dos direitos fundamentais genéricos, previstos no texto constitucional, 

principalmente no art. 5º da Constituição, e (2) os que decorrem de limitações 

constitucionais ao poder de tributar. Entre os primeiros, estariam legalidade e 

igualdade, por exemplo, ao passo que no segundo grupo, estariam a proibição do 

confisco e as imunidades. Essa forma de classificar contém, pelo menos, duas 

imprecisões. A primeira é incluir indistintamente tanto princípios, como o do não 

confisco, quanto regras, como a que trata da imunidade dos livros, jornais e 

periódicos e do papel destinado a sua impressão. A segunda é não diferençar valores, 

direitos e garantias. Ainda assim, em que pese as imprecisões apontadas, a definição 

dessas categorias nos parece útil para o fim de ilustrar as diferenças entre as 

situações acima referidas. 

 

Ademais dos problemas por eles identificados, constatamos ainda que a própria 

adoção do rótulo “direitos fundamentais decorrentes das limitações constitucionais ao poder 

de tributar” para designar uma das espécies de direitos fundamentais dos contribuintes pode 

gerar confusões, uma vez que, a rigor, todos os direitos fundamentais que se possa reconhecer 

aos contribuintes atuarão como limitadores do poder de tributar, seja quanto à delimitação das 

competências constitucionalmente reconhecidas em favor dos entes tributantes, seja quanto ao 

modo de exercê-las.  

No entanto, ainda assim nos parece pertinente distinguir entre aqueles direitos 

fundamentais dos contribuintes que decorram de preceitos normativos endereçados às 

relações jurídico-tributárias e majoritariamente positivados na Seção II, do Capítulo I, Título 

VI, da Constituição da República, como limitações constitucionais ao poder de tributar, e os 

direitos fundamentais em geral, suscetíveis de serem restringidos pela tributação. Enquanto os 

primeiros podem ser colhidos de preceitos expressos no capítulo pertinente ao sistema 

tributário nacional e impõem proibições peremptórias dirigidas aos entes tributantes – como a 

proibição de se exigir impostos sobre “livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua 

impressão” ou de se “utilizar tributo com efeito de confisco” –, a atuação dos direitos 

fundamentais em geral como limites ao poder de tributar somente fica evidente a partir do 

esforço dogmático de pôr em equilíbrio as normas que conferem a competência impositiva 

aos entes tributantes e, por outro lado, aqueloutras normas pulverizadas pelo texto 

constitucional e que asseguram direitos fundamentais em favor dos indivíduos. 
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A respeito da relação entre a atividade tributante e os direitos fundamentais, 

leciona Regina Helena Costa40 que a tributação acaba por atingir outros direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados, mas que, todavia, não podem ser agredidos ou suprimidos 

pelo Estado Fisco. Assim, identifica o princípio implícito da não obstância do exercício de 

direitos fundamentais por via da tributação a determinar que referidos direitos não venham a 

ser indevidamente restringidos ou até mesmo inviabilizados: 

 

[...] Considerando esse contexto é que entendemos abrigado em nosso ordenamento, 

como antes apontado, o princípio da não-obstância do exercício de direitos 

fundamentais por via da tributação. 

Trata-se de princípio implícito no texto constitucional, extraído das normas que 

afirmam os diversos direitos e liberdade individuais coletivos nele consagrados, 

combinadas com aquelas que regram a atividade tributante. 

Assim, se a Lei Maior assegura o exercício de determinados direitos, que qualifica 

como fundamentais, não pode tolerar que a tributação, também constitucionalmente 

disciplinada, seja desempenhada em desapreço a esses mesmos direitos. 

Em outras palavras, se o ordenamento constitucional ampara determinados direitos, 

não pode, ao mesmo tempo, compactuar com a obstância ao seu exercício, mediante 

uma atividade tributante desvirtuada. A atividade tributante do Estado deve conviver 

harmonicamente com os direitos fundamentais, não podendo conduzir, indiretamente, 

à indevida restrição ou inviabilização de seu exercício. 

 

Daí já se pode perceber que referidos direitos fundamentais ganham importância 

para o estudo do Direito Tributário quando se constata que a atividade estatal de exigir 

tributos, acaso desmesuradamente exercida, tem o potencial de negar-lhes qualquer eficácia, 

atingindo-os em seus aspectos nucleares. Nesse preciso instante é que tais direitos passam a 

revelar-se como direitos fundamentais dos contribuintes, e, consequentemente, limites à 

atividade tributante, a impedir que ao exercitar a competência tributária o Estado Fisco venha 

a menoscabá-los. 

Logo, percebe-se que o critério distintivo tomado para a classificação proposta 

consiste verdadeiramente na forma de positivação dos referidos direitos no texto 

constitucional, que ora estão previstos como limitações constitucionais ao poder de tributar, 

ora encontram-se pulverizados por todo o texto constitucional, enquanto direitos fundamentais 

em geral, porém suscetíveis de serem tangenciados pela atividade estatal de exigir tributos. 

Assim, conquanto acolhamos a distinção propugnada, pontuamos que os direitos 

fundamentais dos contribuintes podem ser segmentados em (i) direitos fundamentais 

positivados como limitações constitucionais ao poder de tributar e (ii) direitos fundamentais 

genéricos, estes últimos entendidos como todos aqueles que, embora inicialmente não 

                                                 
40  COSTA, 2015, p. 87. 
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pertinentes ao campo tributário, também acabam por limitar a atividade estatal de exigir 

tributos, a fim de que esta não venha a restringi-los indevidamente ou obstar seu exercício. 

Quanto aos da primeira categoria, cabe o exame da (i) delimitação constitucional 

das competências tributárias, das (ii) imunidades e dos (iii) princípios constitucionais 

tributários,41 ao passo em que, cuidando-se dos da segunda categoria – direitos fundamentais 

em geral – interessa considerar a tensão entre a atividade tributante e os diversos direitos 

fundamentais dos contribuintes, assegurados no texto constitucional e, em alguma medida, 

suscetíveis de serem tangenciados pela tributação. 

A expressão “limitações constitucionais ao poder de tributar” foi cunhada por 

Aliomar Baleeiro em obra basilar42 e acabou por ser incorporada ao texto constitucional, 

dando nome à Seção II do Capítulo destinado ao Sistema Tributário Nacional, abarcando os 

artigos 150 a 152 da Constituição da República. 

Examinando-se tais dispositivos é possível identificar a existência de diversas 

normas que ora instituem imunidades – como é o caso do inciso IV do art. 150, que contempla 

as imunidades de livros, jornais periódicos e o papel destinado à sua impressão –, ora 

condicionam o exercício da competência tributária – caso dos princípios da legalidade (inciso 

I), da vedação ao efeito confiscatório (inciso IV) ou da discriminação tributária em razão da 

procedência ou destino (art. 152). Contudo, apesar de as imunidades e os princípios 

constitucionais tributários serem mais visíveis, a tão só delimitação minuciosa das 

competências impositivas já pode ser compreendida como a primeira das limitações 

constitucionais ao poder de tributar. 

Com efeito, temos por assente que, ao contrário de tantas outras cartas 

constitucionais, em matéria de fixação de competência tributária e formas de seu exercício a 

Constituição da República foi “particularizada e abundante”, características que já haviam 

sido identificadas por Geraldo Ataliba ao examinar a Constituição de 1946, após o advento da 

Emenda nº 18/1965, e que se mostram ainda mais pertinentes diante da Constituição de 

1988, 43  posição que também é partilhada por Roque Antonio Carrazza, para quem a 

                                                 
41 COSTA, 2015, p. 78. 
42 “Nos países de Constituição rígida e de controle judiciário das leis e atos administrativos, os princípios que a 

Ciência das Finanças apurou em sua compósita formação política, moral, econômica ou técnica são 

integrados em regras estáveis e eficazes. Funcionam como limitações ao poder de tributar” (BALEEIRO, 

2010, p. 2). 
43 À época, pontuou que a rígida distribuição das faculdades tributárias teria consagrado a ideia de 

permissibilidade expressa como condição para o exercício da tributação, decorrendo daí uma inflexibilidade 

total do sistema. Essa rigidez teria a finalidade de afastar a bitributação jurídica, assegurar autonomia 

financeira dos entes políticos e, por fim, evitar os conflitos de competência, sendo ainda a “síntese orgânica 

de todos os demais princípios constitucionais” (ATALIBA, 1968, p. 15 e 24). 
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delimitação constitucional das competências tributárias é a primeira das limitações 

constitucionais ao poder de tributar e um reclamo impostergável dos princípios federativo e da 

autonomia municipal e do Distrito Federal.44 

Há uma consequência lógica da definição da competência tributária como uma 

condição para a criação de tributos. Na medida em que se concebe a ideia de vinculação do 

legislador à prévia existência de uma competência constitucionalmente outorgada, afasta-se a 

possibilidade de que este venha a alterar as faculdades conferidas pela Constituição, dilatando 

os contornos da sua faixa de competência. Portanto, a delimitação constitucional das 

competências tributárias encerra ao menos dois comandos, na medida em que exige prévia 

outorga de competência para que se dê o exercício da tributação e, por outro lado, impõe que 

a atividade tributante se dê nos estritos limites da competência impositiva. 

Ao lado da delimitação minudente das competências tributárias temos que as 

imunidades emergem como importantes limitações constitucionais ao poder de tributar. Com 

efeito, as imunidades produzem recortes na faixa de competência e ajudam a delimitá-la, 

estabelecendo situações de incompetência das pessoas políticas para onerar certos indivíduos, 

seja em decorrência da respectiva natureza jurídica, seja como consequência de sua conexão a 

fatos, bens ou situações.45
 Assim, os preceitos constitucionais que estabelecem as imunidades 

contribuem para conferir a conformação das competências tributárias, trazendo, por 

conseguinte, a garantia de determinados direitos fundamentais do contribuinte. 

Observe-se, no entanto, que a simples definição das imunidades tributárias como 

limitações constitucionais ao poder de tributar – noção mais abrangente – não tem se 

mostrado suficiente à adequada compreensão do instituto, embora não reste dúvida de que 

seja este um de seus efeitos. É indispensável considerar a dúplice natureza da imunidade 

tributária, que, sob a ótica do ente tributante – aspecto formal – é uma norma constitucional 

que delimita sua competência tributária, mas, ao mesmo tempo, partindo da perspectiva do 

contribuinte – aspecto material –, é um direito público subjetivo dos respectivos 

beneficiários.46 

Adotando o conceito proposto por Regina Helena Costa, entendemos que a 

imunidade tributária consiste numa exoneração constitucionalmente fixada, em caráter 

expresso ou implícito – neste último caso, desde que suscetível de ser extraído de um ou mais 

princípios constitucionais –, e capaz de conferir direito público subjetivo aos respectivos 

                                                 
44 CARRAZZA, 2017, p. 593. 
45 CARRAZZA, 2017, p. 846. 
46 COSTA, 2017, p. 106. 
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beneficiários. 47  Daí já é possível inferir que as imunidades não se confundem com os 

princípios constitucionais tributários, terceira espécie de direito fundamental dos contribuintes, 

positivado como limitação constitucional ao poder de tributar, vez que enquanto as 

imunidades veiculam preceitos negativos, delimitativos da competência tributária, os 

princípios possuem caráter positivo, orientando o seu exercício pelo respectivo ente 

tributante.48 

A doutrina costuma abordar a noção de princípio a partir da clássica lição de 

Celso Antônio Bandeira de Mello,49 que o compreende como “mandamento nuclear de um 

sistema”, seu “verdadeiro alicerce”. Regina Helena Costa50 lastreia seu posicionamento nas 

lições do mencionado mestre, pontuando que “os princípios jurídicos são normas de maior 

hierarquia, autênticas sobrenormas que orientam a interpretação e a aplicação das demais, 

sinalizando seu alcance e sentido”, acrescentando seu papel condicionante de toda a 

interpretação e aplicação das normas jurídicas, ao passo em que Roque Antonio Carrazza51 

destaca o posicionamento do princípio como “pedra de fecho do sistema ao qual pertence”. 

Distinguindo entre regras e princípios, Robert Alexy52 destaca que os princípios 

consistem em “mandamentos de otimização” suscetíveis de serem satisfeitos em diversos 

graus. As regras, por seu turno, contêm determinações, de modo que são sempre satisfeitas ou 

insatisfeitas, devendo-se cumprir exatamente o quanto por elas exigido. 

                                                 
47 “A definição do conceito deve observar o fato de o instituto em estudo apresentar dúplice natureza: de um 

lado, exsurge a imunidade como norma constitucional demarcatória da competência tributária, por continente 

de hipótese de intributabilidade, e, de outro, constitui direito público subjetivo das pessoas direta ou 

indiretamente por ela favorecidas. [...] A imunidade tributária, então, pode ser definida como a exoneração, 

fixada constitucionalmente, traduzida em norma expressa impeditiva da atribuição de competência tributária 

ou extraível, necessariamente, de um ou mais princípios constitucionais, que confere direito público subjetivo 

a certas pessoas, nos termos por ela delimitados, de não se sujeitarem à tributação” (COSTA, 2015, p. 58). 
48 COSTA, 2015, p. 43. 
49 MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 34. ed. São Paulo: Malheiros, 2019. p. 

54. 
50 COSTA, 2017, p. 80. 
51 CARRAZZA, 2017, p. 48. 
52 “O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo 

seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, 

por conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus 

variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, 

mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos 

princípios e regras colidentes. Já as regras são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se 

uma regra vale, então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, 

portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a 

distinção entre regras e princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma é ou 

uma regra ou um princípio” (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. de Virgílio Afonso da 

Silva. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 90). 
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Por seu caráter didático, é interessante a sistematização proposta por Luís Roberto 

Barroso,53 no sentido de que os princípios podem ser identificados por meio de três critérios, a 

saber: o conteúdo, a estrutura normativa e o modo de aplicação. No que toca ao conteúdo, os 

princípios são normas que dizem respeito a decisões políticas fundamentais, a determinados 

valores a serem observados, ou a certos fins públicos a serem perseguidos. Quanto à estrutura 

normativa, indicam estados ideais a serem perseguidos, sem descrição objetiva da conduta a 

ser implementada. Por fim, no que respeita ao modo de aplicação, os princípios não operam 

na modalidade tudo-ou-nada, ou seja, como mandados ou comandos definitivos, mas com 

direção a um valor, um fim, em conformidade com uma dimensão de peso que podem assumir 

na situação específica, reclamando um exercício de ponderação por parte do intérprete.  

Não se pretende ingressar em discussões mais profundas acerca dos critérios para 

identificar os princípios jurídicos, mesmo porque o tema tornará a ser abordado mais adiante, 

quando se estiver a tratar da seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços. Por hora é suficiente ter em conta a noção de que os princípios possuem papel 

estruturante no sistema, revelando uma função especificadora na medida em que se mostram 

de grande importância para a interpretação e aplicação das demais normas jurídicas, desde os 

mais singelos atos infralegais até os mandamentos postos no próprio texto constitucional.54 

Assim, na análise de qualquer problema jurídico, por mais simples que possa parecer à 

primeira vista, deve-se atentar para os grandes princípios constitucionais, de modo que 

nenhum ato normativo poderá prevalecer se estiver em conflito com algum princípio, bem 

como jamais poderá se admitir uma dada interpretação que implique em seu menoscabo,55 

devendo a atividade interpretativa encontrar nos princípios seus pontos de partida e de 

chegada.56 

Não é diferente com os princípios constitucionais tributários. É o caso dos 

princípios da capacidade contributiva e da vedação ao tributo com efeito de confisco, por 

exemplo, que em razão dos respectivos conteúdo, estrutura normativa e modo de aplicação se 

prestam a funcionar como limite à atuação do Estado que, conquanto possa tangenciar a 

propriedade dos contribuintes a fim de obter as receitas públicas necessárias ao custeio de 

suas atividades, jamais poderá suprimir totalmente a capacidade contributiva – o que 

redundaria em confisco –, tampouco estará autorizado a tributar a parcela mínima de riqueza 

                                                 
53 BARROSO, 2018, p. 243-246. 
54 CARRAZZA, 2017, p. 63. 
55 CARRAZZA, Roque Antônio. Imposto sobre a renda: perfil constitucional e temas específicos. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009. p. 112. 
56  HORVARTH, Estevão. O princípio do não-confisco no Direito Tributário. São Paulo: Dialética, 2002. p. 26. 
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coincidente com o mínimo vital dos indivíduos.57
 Assim, à vista da instituição e cobrança de 

tributos há de se observar sua compatibilidade com os princípios constitucionais, verificando-

se se a exação não chega ao ponto de ofendê-los, ou seja, de atingi-los em seus respectivos 

núcleos essenciais, dever este que se dirige ao legislador, à Administração Tributária e ao 

Poder Judiciário. 

Em suma, temos que a delimitação precisa das competências tributárias, as 

imunidades e os princípios tributários perfazem uma tríade de direitos fundamentais dos 

contribuintes positivados como limitações constitucionais ao poder de tributar. 

Compreendidos como direitos fundamentais, funcionam não apenas como recortes negativos 

ao conteúdo da competência tributária ou limitadores do seu exercício, mas também como 

verdadeiros direitos subjetivos dos contribuintes, dotados de caráter fundamental. 

Ao lado dos direitos fundamentais dos contribuintes positivados como limitações 

constitucionais ao poder de tributar, existem diversos outros direitos fundamentais que devem 

ser considerados no contexto da tributação. É que o exercício da atividade tributante pelo 

Estado pode tangenciar direitos fundamentais dos indivíduos, 58  seja no momento da 

instituição dos tributos, seja por ocasião da sua arrecadação e fiscalização. 

O primeiro ponto de contato entre a atividade tributante e os diversos direitos 

fundamentais constitucionalmente consagrados se dá em razão de que a implementação de 

muitos desses direitos depende imediatamente de recursos públicos, obtidos pelo Estado 

através dos tributos, caso dos chamados direitos prestacionais como saúde, educação e 

moradia. Com efeito, na medida em que o texto constitucional incumbe o Estado de assegurar 

                                                 
57 O tema da capacidade contributiva ganha especial relevo no ponto de tensão entre a tributação e a proteção 

do mínimo vital. É que dentre as distintas concepções do princípio encontra-se a de limite mínimo da 

tributação, que serve para delinear a borda inferior da faixa de capacidade contributiva, paralela ao limite 

superior correspondente à vedação do tributo como efeito de confisco. Daí a afirmação de Estevão Horvath 

no sentido de que os princípios da capacidade contributiva e da não confiscatoriedade operam em conjunto: 

“De tudo o que foi relatado até aqui, talvez o que resta de mais relevante é a circunstância de que os dois 

princípios ora examinados – capacidade contributiva e não-confiscatoriedade – andam melhor quando 

caminham juntos, um vindo em auxílio do outro, visando à conformação do quantum de tributo que será 

devido pelo sujeito passivo em ocorrendo o fato jurídico tributário” (HORVATH, 2002, p. 76). 
58  Ao fazer referência aos direitos fundamentais dos contribuintes potencialmente atingidos pela tributação, 

consideramos tanto direitos fundamentais compreendidos como direitos da liberdade, quanto direitos sociais 

ou prestacionais. Quanto a esses últimos, contudo, pontuamos que a referência se dá em consideração apenas 

aos seus respectivos conteúdos essenciais identificados com o mínimo vital, ou seja, com as condições 

materiais para que o indivíduo possa exercitar os direitos da liberdade. Adotamos como premissa a doutrina 

de Vidal Serrano Nunes Junior, no sentido de que, conquanto a extensão da jusfundamentalização dos direitos 

sociais seja algo controversa, “parece remansosa a ideia de que os direitos sociais, ainda que resumidos ao 

chamado mínimo vital, estão inscritos, mesmo que tacitamente, no rol dos direitos fundamentais dos países 

ditos democráticos de direito” e “ao menos no que pertine ao chamado piso vital, os direitos sociais teriam a 

caracterização de direitos fundamentais análogos aos direitos de liberdade” (NUNES JUNIOR, Vidal Serrano. 

A cidadania social na Constituição de 1988: estratégias de positivação e exigibilidade judicial dos direitos 

sociais. São Paulo: Editora Verbatim, 2009. p. 65-66). 
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determinadas condições materiais aos indivíduos, erige-se em fundamento para que ele possa 

exigir-lhes o pagamento de tributos, com a finalidade precisa de custear o desenvolvimento 

dessas suas atividades. 

Por outro lado, tem-se que o exercício da tributação atinge obrigatoriamente dois 

direitos fundamentais dos contribuintes e, a partir deles, acaba por alcançar outros direitos 

fundamentais, ainda que em caráter mediato. Inicialmente, tem-se que o direito fundamental à 

propriedade é limitado pela regra instituidora do tributo, na medida em que uma parcela da 

riqueza do sujeito passivo é forçosamente transferida ao erário, o que lhe impingirá um 

decréscimo patrimonial. Por outro lado, também o direito à liberdade é alcançado pela 

tributação quando o Poder Público se vale de instrumentos tributários com o escopo de inibir 

ou incentivar determinados comportamentos, em atenção a certas finalidades constitucionais, 

naquilo que se entende por extrafiscalidade.59 

Como decorrência dessa primeira repercussão sobre o direito de propriedade, 

diversos outros direitos fundamentais constitucionalmente consagrados devem ser 

considerados pela atividade tributante, que acaba por alcançá-los de forma mediata. Como 

afirma Regina Helena Costa, “o rol de direitos que podem ser atingidos indiretamente pela 

tributação inclui todos os direitos assim qualificados pela Lei Maior”, posicionamento 

ilustrado pela autora através dos direitos à saúde (art. 196 da CR) e à educação (art. 205 da 

CR), que não podem ser agredidos pela tributação incidente sobre a renda dos indivíduos, já 

que não integram o conceito de renda tributável, mas são verdadeiras despesas indispensáveis 

à manutenção da pessoa física tributada e dos seus dependentes.60 

Também o direito fundamental à liberdade religiosa pode ser atingido pela 

atividade tributante, caso não se dê adequada observância à imunidade prevista no art. 150, VI, 

b, da Constituição da República,61 assim como o direito fundamental à moradia, que pode 

restar ofendido pela tributação sobre a propriedade predial urbana, caso não venham a ser 

graduadas as alíquotas do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) ou mesmo concedida 

isenção ao imóvel cuja propriedade tenha sido adquirida com fundamento no art. 10 da Lei n. 

10.257/2001 (Estatuto da Cidade), que admite usucapião coletivo para aquisição conjunta, por 

                                                 
59 COSTA, 2015, p. 86 
60 COSTA, 2015, p. 88 
61 CARRAZZA, Roque Antonio. Imunidades tributárias dos templos e instituições religiosas. São Paulo: 

Noeses, 2015a. p. 22-23. 
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indivíduos de baixa renda, da propriedade de imóvel inserido em núcleo urbano informal, cuja 

área total dividida pelo número de possuidores seja inferior 250 m².62 

Além daquelas situações em que a tributação pode importar em menoscabo aos 

direitos fundamentais, reclamando-se a sua necessária contenção a certos limites, também é 

possível vislumbrar outro tipo de interação em que o exercício da tributação acaba por 

reforçar a efetivação de direitos fundamentais. É o que se dá através da utilização extrafiscal 

dos tributos, em que, ao tangenciar o direito fundamental à liberdade dos contribuintes, a 

tributação pretende realizar determinadas finalidades constitucionais, o que pode consistir 

num reforço à efetividade de certos direitos fundamentais, como é o caso do direito 

fundamental ao meio ambiente equilibrado (art. 225 da CR), a cuja concretização se vinculam, 

por exemplo, parte das receitas obtidas através da Contribuição de Intervenção no Domínio 

Econômico, conhecida como CIDE-Combustíveis (art. 177, § 4º, II, b, da CR). 

Com efeito, a chamada tributação ambiental pode consistir tanto no “emprego de 

instrumentos tributários para gerar os recursos necessários à prestação de serviços públicos de 

natureza ambiental (aspecto fiscal ou arrecadatório)”, como em “orientar o comportamento 

dos contribuintes à proteção do meio ambiente (aspecto extrafiscal ou regulatório)”.63 Essa 

segunda possibilidade coincide com a chamada ambientalização dos impostos à qual alude 

José Casalta Nabais64  e que consiste na compatibilização da finalidade arrecadatória dos 

impostos clássicos com um escopo indutor, no sentido de orientar os contribuintes ao 

desenvolvimento de práticas capazes de minorar os impactos ambientais decorrentes de suas 

atividades, de modo que pela extrafiscalidade pretende-se reforçar a eficácia protetiva das 

normas de direito ambiental. 

É possível pensar, ainda, numa interação entre a tributação e o direito fundamental 

à saúde. Sob a ótica do imposto sobre a renda, por exemplo, ela se revela, sobretudo, nas 

discussões em torno da dedução das despesas com saúde do contribuinte e seus dependentes. 

Por outro lado, numa perspectiva bem menos explorada, já se discute a necessidade de 

utilização dos impostos indiretos sobre o consumo de bens com o escopo de desestimular o 

consumo de alimentos prejudiciais à saúde, caso dos chamados alimentos ultraprocessados e 

                                                 
62 Art. 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de cinco anos e cuja área total 

dividida pelo número de possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros quadrados por possuidor são 

suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro 

imóvel urbano ou rural. 
63 COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil. In: TORRES, Heleno Taveira 

(Org.). Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 313.  
64 NABAIS, Casalta. Tributos com fins ambientais. Lisboa: ICJP, 2008. p. 22. Disponível em: 

https://www.icjp.pt/sites/default/files/media/722-1115.pdf. Acesso em: 11.04.2019. 
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das bebidas açucaradas, o que inclusive vem sendo recomendado aos países pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS).65 

A essa altura, já sendo possível notar que o exercício da tributação convive com 

os diversos direitos fundamentais dispostos no texto constitucional, desponta um importante 

questionamento teórico, indispensável para que se possa operacionalizar essa pretendida 

compatibilização entre a atividade estatal de exigir tributos e o exercício de direitos 

fundamentais pelos contribuintes. Nesse ponto é que tem relevância a teoria dos direitos 

fundamentais, capaz de fornecer importantes subsídios à temática em exame. 

Ora, se tanto os tributos como os direitos fundamentais estão igualmente 

positivados na ordem constitucional e se, em atenção à força normativa da constituição, 

devem ser compatibilizados, é necessário perquirir em que medida a dogmática dos direitos 

fundamentais pode ser útil à compreensão da atividade estatal de exigir tributos e à 

identificação dos limites contingentes que se impõem ao poder público, principalmente ao 

legislador, a quem cabe realizar a conformação infraconstitucional do sistema tributário 

nacional. 

 

2.3 O tributo à luz da dogmática dos direitos fundamentais 

 

Para que se possa examinar metodicamente o tributo numa perspectiva 

jusfundamental, primeiro é necessário esclarecer se a norma instituidora do tributo pode ser 

compreendida como uma restrição de direito fundamental. Em sobrevindo resposta positiva à 

pergunta formulada, será possível aplicar-lhe as noções próprias da dogmática dos direitos 

fundamentais, como é o caso da ideia de núcleo essencial do direito fundamental, que muito 

interessa à compreensão dos direitos fundamentais genéricos enquanto direitos fundamentais 

do contribuinte. 

Ao cuidar da relação entre a tributação e o direito fundamental à propriedade, 

Roque Antonio Carrazza sinaliza que a ação estatal de tributar excepciona o princípio 

                                                 
65 A respeito da tributação mais alta sobre as bebidas açucaradas, há projeto de lei em trâmite na Câmara dos 

Deputados (PL 8541/17), que pretende elevar a alíquota Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre 

a importação ou saída de bebidas não alcóolicas que tenham açúcares adicionados. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/554195-OMS-RECOMENDA-

AUMENTO-DE-IMPOSTOS-SOBRE-REFRIGERANTES-E-BEBIDAS-ACUCARADAS.html. Acesso em: 

07.07.2018. Note-se que, em 2016, a Organização das Nações Unidas (ONU) chegou a recomendar a 

elevação da tributação sobre tais mercadorias, com o escopo de desestímulo ao seu consumo (LETRA, Leda. 

OMS: imposto sobre bebidas açucaradas pode ajudar a reduzir obesidade. ONU NEWS – Perspectiva global, 

reportagens humanas, 11 de outubro de 2016. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2016/10/1565811-

oms-imposto-sobre-bebidas-acucaradas-pode-ajudar-reduzir-obesidade. Acesso em: 02.08.2019). 

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/554195-OMS-RECOMENDA-AUMENTO-DE-IMPOSTOS-SOBRE-REFRIGERANTES-E-BEBIDAS-ACUCARADAS.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias/RADIOAGENCIA/554195-OMS-RECOMENDA-AUMENTO-DE-IMPOSTOS-SOBRE-REFRIGERANTES-E-BEBIDAS-ACUCARADAS.html
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constitucional que protege a propriedade privada, de maneira que, sendo o direito de 

propriedade constitucionalmente protegido, o tributo somente terá validade se guardar 

compatibilidade com a Constituição da República.66
 Também o magistério de Regina Helena 

Costa67 toma o mesmo sentido: 

 

Podemos dizer que, assim como o cumprimento da função social constitui autêntico 

limite imposto ao direito de propriedade, por traduzir-se em condição para o seu 

legítimo exercício, o tributo também molda o direito de propriedade, uma vez que 

este se revela inafastavelmente atingido por aquele, constituindo um de seus 

parâmetros constitucionais. 

 

Ora, uma vez que a tributação atinge os direitos fundamentais à propriedade e à 

liberdade e, numa perspectiva mediata, tangencia os demais direitos fundamentais 

constitucionalmente assegurados – como apontado anteriormente –, podemos entender que o 

mesmo raciocínio empregado à relação entre tributo e direito de propriedade pode ser 

estendido à interação entre a tributação e os demais direitos fundamentais previstos em nossa 

Constituição. Contudo, essa constatação não basta para que se possa empreender a tentativa 

de situar o tributo à luz da teoria dos direitos fundamentais, notadamente quanto ao tema das 

restrições de direitos fundamentais. 

Na medida em que se tem por adotada a premissa de que os tributos devem ser 

compatibilizados com os direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, a questão 

que vem à superfície é a de saber como se dá essa interação, ou seja, se os tributos 

representam limites aos direitos fundamentais ou se, ao contrário, o próprio conteúdo dos 

direitos fundamentais, tal como dispostos no texto constitucional, já surge moldado pela 

tributação.  

Durante muito tempo acreditou-se que a consolidação da democracia 

representativa, a tripartição dos poderes e a legalidade tributária seriam suficientes para 

garantir que o exercício do poder tributário não viesse a desbordar seus limites contingentes, 

expectativa que não se consolidou satisfatoriamente, como dá conta Paul Kirchhof,68  em 

consideração ao sistema tributário alemão: 

 

Desde o seu início, a democracia representativa acreditou que conseguiria garantir 

uma tributação criteriosa e igualitária somente por meio de procedimentos 

                                                 
66 CARRAZZA, 2017, p. 445. 
67  COSTA, 2015, p. 86. 
68  KIRCHHOF, Paul. Tributação no Estado Constitucional. Trad. de Pedro Adamy. São Paulo: Quartier Latin, 

2016. p. 17. 
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legislativos. Pressupunha que, quando os próprios contribuintes decidem sobre a 

carga tributária, por meio de seus representantes, estaria suficientemente garantido 

que as pessoas não seriam tributadas de forma desmedida, e eventuais privilégios 

fiscais seriam imediatamente abandonados. 

Esse ideal democrático ressoa ocasionalmente também no Estado fiscal 

constitucionalizado, com a tese de que as liberdades fundamentais não possuem 

eficácia de proteção em face do legislador tributário. Ou ainda, que elas garantem 

uma margem de conformação que coloca os direitos dos contribuintes nas mãos do 

legislador, onde serão respeitados. Com o passar do tempo, despedimo-nos deste 

otimismo democrático. 

 

Em suas lições, Casalta Nabais destaca a superação de tal entendimento de que a 

tributação possa contentar-se com a observância de limites meramente formais, impondo-se 

ainda o atendimento dos limites materiais que lhes são aplicáveis:69 

 

Ou seja, numa palavra, os limites formais da tributação referem-se ao quem tributo e 

ao como tributa. Por seu turno, os limites materiais têm a ver com o objecto e o 

conteúdo do poder tributário, ou seja, que aspectos da vida dos cidadãos e das 

empresas podem cair na mira do ius incidendi et collectandi e dentro de que limites 

ou, numa palavra, sobre o quê dos impostos. 
O que significa, nomeadamente, que rejeitamos a ideia, alicerçada numa longa e 

persistente tradição positivista do direito fiscal, segundo a qual os impostos não 

suportariam senão limites de carácter formal na sua versão de reserva material de lei 

formal. Com efeito, colocando-se no que consideram uma certa linha de 

continuidade do estado liberal, alguns autores actuais, partindo de uma total 

desvinculação ou neutralidade ética do direito fiscal, concluem que o legislador pode 

decidir, mais ou menos arbitrariamente, os factos tributários, ou seja, os factos a que 

pretende associar a consequência jurídica da tributação. Por outras palavras, do 

direito fiscal estariam arredados quaisquer critérios materiais de justiça, tendo ele de 

bastar-se com uma justiça meramente formal, assegurada pela exigência de um 

procedimento legislativo-parlamentar de descoberta e fixação dos critérios de 

exigibilidade concreta de cada imposto. Ora, uma tal ideia, que, no contexto do 

estado liberal, era em larga medida desprovida de consequências, dado, por um lado, 

o conceito racional de lei então vigente, que fazia desta (assim se acreditava) uma 

forma a que necessariamente correspondia um conteúdo balizado por requisitos de 

justiça e, por outro, o carácter mínimo do estado, a reclamar uma tributação 

diminuta e proporcional, é de todo inaceitável nos tempos que correm, atento ao 

conceito político de lei que prevalece e o carácter social do estado contemporâneo 

suportado por uma crescente exigência de receitas fiscais. 
 

A certa altura, no entanto, Casalta Nabais destaca que a aplicação da teoria dos 

direitos fundamentais como instrumental para a contenção do poder de tributar encontra 

certos limites, na medida em que a jurisprudência e a doutrina constitucional têm apontado 

para o fato de que os impostos não poderiam ser compreendidos como restrições aos direitos 

fundamentais, uma vez que, sendo integrantes de um dever fundamental imputado aos 

cidadãos, seriam eles verdadeiros limites imanentes, ou seja, limites máximos do próprio 

conteúdo desses direitos. Nesse sentido, ao não se enquadrarem os impostos na figura das 

                                                 
69 NABAIS, 2015, p. 316-317. 
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restrições a direitos fundamentais, não seria possível lhes aplicar o teste de proporcionalidade, 

que, como melhor se verá mais à frente, é um importante instrumento no âmbito da teoria dos 

direitos fundamentais. 

Para o autor, a convocação dos direitos fundamentais se limitaria, por um lado, ao 

propósito de deixar livre da tributação o mínimo de existência e, por outro, a evitar que os 

impostos ultrapassassem o limite máximo a partir do qual se revelaria o caráter confiscatório, 

o que redundaria num “alcance relativamente modesto” da dogmática dos direitos 

fundamentais no que respeita ao tema dos limites da tributação, de modo que, em se tratando 

de impostos fiscais, pouco se poderia esperar da proteção dos direitos fundamentais, 

diferentemente do que ocorreria no campo da extrafiscalidade.70 

Embora afirme a pouca influência dos direitos fundamentais sobre os impostos, ao 

nível das restrições ou outras afetações jusfundamentais, admite a influência dos direitos 

fundamentais sobre a tributação a partir das normas que reconhecem imunidade ou concedem 

isenções em determinadas situações, 71  e, ao situar a dignidade da pessoa humana como 

expressão do conteúdo ou núcleo essencial de cada direito, ou seja, como “base da unidade de 

sentido do conjunto de direitos fundamentais”, lhe reconhece um importante papel de suporte 

do mínimo de existência e das despesas familiares inevitáveis. Assim, é possível perceber que 

o autor somente perfilha a tese da diminuta utilidade da teoria dos direitos fundamentais 

enquanto se estiver a transitar entre os limites máximo e mínimo da tributação, ou seja, entre a 

vedação ao efeito confiscatório e a violação do mínimo vital:72 

 

Ou seja, os impostos, como limites imanentes e não afectações (rectius restrições) 

aos direitos fundamentais, não podem socorrer-se dos testes de proporcionalidade 

que suportam estas, sendo testados, pois, com base na capacidade contributiva. Só 

na medida em que este teste não possa funcionar, é permitido lançar mão dos 

direitos fundamentais, o que ocorre claramente no respeitante ao limite ou limites 

superiores dos impostos. 
 

Desse modo, percebe-se que a posição do autor português não está a negar a 

utilidade da teoria dos direitos fundamentais como ferramenta para compreensão da tributação. 

Ao contrário, é precisamente quando se discutem os limites mínimo e máximo da atividade 

tributante que o emprego da dogmática jusfundamental se torna mais relevante. 

                                                 
70 NABAIS, 2015, p. 554-555.  
71 NABAIS, 2015, p. 558. 
72 NABAIS, 2015, p. 563. 
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Do exame da doutrina de Paul Kirchhof73 também é possível extrair que a teoria 

dos direitos fundamentais possui significativa utilidade quanto à identificação dos limites da 

tributação. Com esteio na jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, esses limites são 

por ele identificados como o limite da carga tributária geral, em cujos lindes o legislador 

tributário pode transitar, sem implicar em menoscabo dos direitos fundamentais dos 

contribuintes: 

 

Na jurisprudência mais recente, o Tribunal vem acentuando que os tributos intervêm 

na liberdade geral de ação (art. 2, inc. 1, LF), interferindo no desenvolvimento da 

personalidade dos contribuintes no âmbito jurídico-patrimonial (Art. 14 LF), já que 

limitam o poder de disposição e a capacidade de utilização do patrimônio. Os 

direitos de liberdade protegidos somente podem ser limitados na medida em que os 

contribuintes conservarem o núcleo essencial do sucesso patrimonial obtido pela 

atividade no âmbito econômico, ou seja, expressão da utilização privada dos 

rendimentos e da capacidade de disposição sobre as posições jurídicas com valor 

patrimonial adquiridas. A designação das posições jurídicas com valor patrimonial 

ao proprietário e o núcleo desta propriedade precisam ser protegidos do poder 

tributário. Disso resultam os limites da carga tributária geral: o limite inferior, como 

o das necessidades fundamentais para a existência, e o limite superior, como a 

divisão próxima da metade dos rendimentos entre o indivíduo e o Estado.74 

 

Assim, na linha das doutrinas de José Casalta Nabais e Paul Kirchhof, é 

precisamente quanto aos limites mínimo e máximo da tributação que ganha relevo a 

compreensão da atividade tributante à luz da teoria dos direitos fundamentais. Essa percepção 

resulta sobejamente reforçada quando se debruça acerca do princípio da capacidade 

contributiva, objeto de clássico trabalho desenvolvido por Regina Helena Costa. 

Conquanto existam respeitáveis vozes em sentido contrário, 75  a mencionada 

autora pontua que a Constituição consagra o princípio da capacidade contributiva em distintas 

concepções, albergando tanto a capacidade contributiva absoluta ou objetiva quanto a 

capacidade contributiva relativa ou subjetiva:76 

 

A capacidade contributiva absoluta ou objetiva funciona como pressuposto ou 

fundamento jurídico do tributo, ao condicionar a atividade de eleição, pelo 

legislador, dos fatos que ensejarão o nascimento de obrigações tributárias. 

                                                 
73  KIRCHHOF, 2016, p. 67-68. 
74  KIRCHHOF, 2016, p. 67-68. 

75  Neste sentido é o posicionamento de Roque Antonio Carrazza, para quem o texto constitucional consagrou o 

princípio da capacidade contributiva em seu sentido objetivo: “A capacidade contributiva à qual alude a 

Constituição e que a pessoa política é obrigada a levar em conta ao criar, legislativamente, os impostos de sua 

competência é objetiva, e não subjetiva. É objetiva porque se refere não às condições econômicas reais de 

cada contribuinte, individualmente considerado, mas às suas manifestações objetivas de riqueza (ter um 

imóvel, possuir um automóvel, ser proprietário de joias ou obras de arte, operar em Bolsa, praticar operações 

mercantis etc.)” (CARRAZZA, 2017, p. 108. 
76  COSTA, 2012, p. 28-32. 
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Representa sensível restrição à discrição legislativa, na medida em que não 

autoriza, como pressuposto de impostos, a escolha de fatos que não sejam 

reveladores de alguma riqueza. 

[...] 

A capacidade contributiva relativa ou subjetiva, por seu turno, opera, inicialmente, 

como critério de graduação dos impostos. Como se verá adiante – quando 

cuidarmos especificamente da definição da base de cálculo e da alíquota –, a 

apuração do quantum do imposto tem como medida a própria capacidade 

contributiva do sujeito passivo. 

Sendo critério de graduação do imposto, a capacidade contributiva atuará, 

outrossim, como limite da tributação, permitindo a manutenção do “mínimo vital” 

e obstando que a progressividade tributária atinja níveis de confisco ou de 

cerceamento de outros direitos constitucionais, conforme demonstraremos. 

 

Desse modo, ao cotejar-se o raciocínio desenvolvido por José Casalta Nabais com 

a distinção didaticamente apresentada por Regina Helena Costa, percebe-se que é 

precisamente quando a atividade tributante desborda os limites da faixa de capacidade 

contributiva que se torna relevante atentar para os limites de convivência entre a conformação 

legislativa do sistema tributário e a garantia do conteúdo essencial dos direitos 

constitucionalmente assegurados. 

Por fim, é importante compreender que a divergência entre considerar o tributo 

como restrição ou limite imanente dos direitos fundamentais está mais atrelada à compreensão 

que se tenha a respeito das normas de direito fundamental, ou seja, conforme se entenda que 

as normas de direito fundamental consagrem posições definitivas – sendo, portanto, regras –, 

ou, ao contrário, apenas posições prima facie, suscetíveis de serem restringidas pelo legislador 

– traduzindo, consequentemente, verdadeiros princípios.  

Esta é, em suma, a divergência que se instalou entre duas correntes de pensamento, 

conhecidas como teoria interna e teoria externa, respectivamente, como destaca Robert 

Alexy:77 

 

O conceito de restrição a um direito sugere a existência de duas coisas – o direito e 

sua restrição –, entre as quais há uma relação de tipo especial, a saber, uma relação 

de restrição. Se a relação entre direito e restrição for definida dessa forma, então, há, 

em primeiro lugar, o direito em si, não restringido, e, em segundo lugar, aquilo que 

resta do direito após a ocorrência de uma restrição, o direito restringido. Essa é a 

concepção que, normalmente de forma crítica, é denominada de teoria externa.  

[…] 
Um cenário completamente diferente é a base de sustentação da teoria interna. 

Segundo ela, não há duas coisas – o direito e sua restrição –, mas apenas uma: o 

direito com um determinado conteúdo. O conceito de restrição é substituído pelo 

conceito de limite. Dúvidas acerca dos limites do direito não são dúvidas sobre quão 

extensa pode ser sua restrição, mas dúvidas sobre seu conteúdo. Quando 

eventualmente se fala em “restrições” no lugar de “limites”, então, se fala em 

“restrições imanentes”. 

                                                 
77  ALEXY, 2017, p. 277-278. 
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[...] 
Saber se correta é a teoria externa ou a teoria interna é algo que depende 

essencialmente da concepção de normas de direitos fundamentais como regras ou 

como princípios, ou seja, da concepção das posições de direitos fundamentais como 

posições definitivas ou prima facie. Se se parte de posições definitivas, então a 

teoria externa pode ser refutada; se se parte de posições prima facie, então, é a teoria 

interna que o pode ser. (grifos nossos). 
 

Desse modo, percebe-se, pelas lições de Robert Alexy, que a chave para se 

compreender a existência de restrições a direitos fundamentais como coisa distinta do direito 

em si está em partir do pressuposto de que as normas de direitos fundamentais são verdadeiros 

princípios, o que faz mais sentido quando se adota uma compreensão de sociedade centrada 

no indivíduo e em sua subjetividade, a reclamar que as prescrições constitucionais venham a 

concretizar-se na maior medida possível, dadas as possibilidades fáticas e jurídicas 

existentes.78 

Essa corrente do pensamento jurídico, que é agasalhada no presente trabalho, não 

parece discrepar por completo do entendimento desenvolvido por Casalta Nabais, ou seja, não 

implica qualquer desprestígio à eficácia do princípio da capacidade contributiva como limite à 

tributação nos impostos. Ao contrário, quando se põe em cotejo a fenomenologia das 

restrições aos direitos fundamentais e as distintas concepções e aplicabilidades do princípio da 

capacidade contributiva torna-se possível identificar a forte correlação entre os temas e, 

consequentemente, a existência de importantes aproximações capazes de ensejar uma 

limitação mais clara e eficaz a eventuais excessos da tributação. 

 

2.3.1 Normas restritivas de direitos fundamentais e seus limites contingentes 

 

Quando se compreende a constituição como norma jurídica hierarquicamente 

superior de um sistema, repositório das decisões políticas fundamentais de um povo, 

naturalmente depara-se com o problema da definição de limites à atividade conformadora do 

legislador. Isso porque o admitir-se a existência de uma liberdade irrestrita do legislador 

infraconstitucional equivaleria a reconhecer um poder ilimitado de alterar a própria 

Constituição, o que resultaria na própria negação da referida superioridade. 

                                                 
78 A posição de que as normas de direito fundamental revelam-se como verdadeiros princípios e consagram 

posições prima facie é adotada por Gilmar Mendes: “Se se considerar que os direitos individuais consagram 

posições definitivas (Regras: Regel), então é inevitável a aplicação da teoria interna. Ao contrário, se se 

entender que eles definem apenas posições prima facie (prima facie Positionem: princípios), então há de se 

considerar correta a teoria externa. Para os termos desta obra, entendemos que os direitos fundamentais hão 

de ser concebidos, primordialmente, como princípios” (MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e 

controle de constitucionalidade: estudos de direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 41).  
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Nesse sentido, J. J. Gomes Canotilho assevera que o princípio da supremacia da 

constituição exprime-se também por meio da reserva de constituição, o que, no âmbito dos 

direitos, liberdades e garantias, determina “deverem as restrições destes direitos ser feitas 

diretamente pela constituição ou através de lei, mediante autorização constitucional expressa e 

nos casos previstos pela constituição (cfr. art.18.º/2)”.79 Assim, diante da possibilidade de 

edição de leis que, mediante autorização expressa da constituição, venham a implicar 

restrições aos direitos fundamentais constitucionalmente consagrados, é de se perguntar 

acerca dos limites contingentes de tais normas restritivas. 

Conquanto se tenha afirmado até aqui a necessidade de compatibilização entre a 

tributação e os direitos fundamentais, cumpre precisar como as normas instituidoras de 

tributos interagem – enquanto normas restritivas – com aqueloutras normas instituidoras de 

proteção a direitos fundamentais. Cuida-se de tema que ocupa posição de centralidade na 

dogmática dos direitos fundamentais e mostra-se indispensável à identificação do chamado 

âmbito de proteção dos direitos.80
 

Sobreleva anotar que, quanto a determinado direito individual, é indispensável 

apurar não apenas qual o objeto da proteção (o que é protegido), mas também contra qual 

espécie de agressão ou restrição a proteção é outorgada, permitindo entrever que “o âmbito de 

proteção não se confunde com proteção efetiva e definitiva, garantindo-se a possibilidade de 

que determinada situação tenha a sua legitimidade aferida em face de dado parâmetro 

constitucional”.81
  

Nesse sentido, os diversos direitos fundamentais consagrados constitucionalmente 

não estabelecem posições definitivas em favor dos seus titulares, como seria próprio das 

regras, mas verdadeiras posições prima facie – o que é próprio dos princípios – tornando 

necessário que o suporte fático do direito seja combinado com a cláusula de restrição, a fim de 

que se possa afastar a parcela excedente da posição prima facie – e suscetível de ser 

restringida –, e, consequentemente, obter a identificação do direito fundamental como posição 

definitiva. Assim, tem-se por premissa que as normas instituidoras de direitos fundamentais 

são princípios, e não regras, exigindo a proteção mais abrangente possível dos bens protegidos 

e das posições prima facie garantidas, mas comportando certas restrições. 

                                                 
79  CANOTILHO, 2003, p. 247. 
80 MENDES, 2012, p. 33. 
81 MENDES, 2012, p. 35. 
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Lançadas essas primeiras ideias, faz todo sentido a afirmação de Robert Alexy,82 

no sentido de que restrições a direitos fundamentais são normas que restringem uma posição 

prima facie de direito fundamental e não se confundem com outras coisas como 

regulamentações, configurações e concretizações, uma vez que importam uma redução do 

âmbito de proteção originário da norma de direito fundamental. É dizer, a proteção efetiva e 

definitiva, obtida após o confronto da norma de direito fundamental com a norma de restrição, 

resulta invariavelmente num espectro menor de proteção do que a posição prima facie faria 

supor. 

Por outro lado, é necessário salientar que uma norma jurídica somente pode ser 

compreendida como uma restrição a direito fundamental quando guardar compatibilidade com 

a Constituição. As restrições somente são admitidas quando dotadas de hierarquia 

constitucional ou nas ocasiões em que, a despeito de infraconstitucionais, decorrem de 

autorização constitucional (restrições indiretamente constitucionais). 83  Significa dizer, 

portanto, que as restrições a direitos fundamentais ou são colhidas do próprio texto 

constitucional, ou são produzidas pelo legislador com amparo em normas constitucionais que 

as autorizem. Essas autorizações de restrições são veiculadas por meio de normas de 

competência, ou seja, normas que fundamentam uma competência estatal para criar normas – 

e, por isso, distintas das chamadas normas mandatórias e proibitivas dirigidas ao cidadão – 

recebendo o nome de reservas legais constitucionais.84 

Essas reservas legais, como já é intuitivo supor, não conferem uma liberdade 

irrestrita ao legislador, havendo de se distinguir, ainda, entre as reservas legais simples e as 

reservas legais qualificadas. Enquanto nas primeiras o texto constitucional limita-se a 

autorizar a intervenção legislativa, sem precisar seu conteúdo ou finalidade, na segunda 

espécie a restrição deve ser criada em atenção a determinados objetivos ou requisitos 

expressamente estabelecidos na Constituição. Daí a advertência de Gilmar Mendes e Paulo 

                                                 
82 “Uma vez que se tenha estabelecido que – e em qual sentido – se pode falar em ‘restrição a direitos 

fundamentais’, é necessário indagar o que são essas restrições. Restringíveis são os bens protegidos por 

direitos fundamentais (liberdades/situações/posições de direito ordinário) e as posições prima facie 

garantidas por princípios de direitos fundamentais. Entre esses dois objetos de restrições há relações estreitas. 

Princípios de direitos fundamentais exigem a proteção mais abrangente possível dos bens protegidos, como, 

por exemplo, a proteção mais ampla possível da liberdade geral de ação, da integridade física ou da 

competência para alienar a propriedade. Por isso, uma restrição a um bem protegido é sempre também uma 

restrição a uma posição prima facie garantida por um princípio de direito fundamental. Nesse sentido, pode-

se dar a seguinte resposta simples à questão acerca do que são restrições a direitos fundamentais: restrições a 

direitos fundamentais são normas que restringem uma posição prima facie de direito fundamental.” (ALEXY, 

2017, p. 281). 
83 ALEXY, 2017, p. 291. 
84 ALEXY, 2017, p. 281. 
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Branco85 no sentido de que o tema reserva legal envolve aspectos de ordem formal e material, 

a serem considerados no momento da produção legislativa da norma restritiva de direito 

fundamental: 

 

A questão da reserva legal envolve aspectos formais, relacionados com a 

competência para o estabelecimento de restrição, o processo e a forma de realização, 

e com aspectos materiais, referentes ao exercício dessa competência, principalmente 

no que concerne às condições das reservas qualificadas, aos limites estabelecidos 

pelo princípio da proteção do núcleo essencial, à aplicação do princípio da 

proporcionalidade e, com ele, do princípio da ponderação. 

 

Não é demais dizer também que o tema das restrições aos direitos fundamentais 

tem sua importância profundamente creditada à premissa da existência de uma liberdade de 

conformação do legislador infraconstitucional. Com efeito, houvesse uma inflexível 

vinculação do legislador, o papel deste estaria adstrito a um caráter meramente declaratório, 

interpretativo dos limites dos direitos fundamentais, de modo que as restrições seriam todas 

verdadeiras limitações imanentes – como propunha a teoria interna. 86  Rechaçando esse 

posicionamento, Gilmar Mendes e Paulo Branco87 pontuam a natureza constitutiva da tarefa 

desempenhada pelo legislador infraconstitucional: 

 

A dificuldade para essa chamada teoria da interpretação reside no fato de que, 

efetivamente, o legislador decide, em muitos casos, sobre o estabelecimento ou não 

de restrições, de modo que a competência para restringir direitos pode assumir 

caráter nitidamente constitutivo. 

Por isso, importantes vozes na doutrina sustentam que a restrição a direito não se 

limita à constatação, pelo legislador, do que efetivamente vige; também o autoriza, 

nesses casos, a estabelecer autênticas limitações aos direitos de liberdade. (grifos 

nossos). 

 

Ocorre que o mais significativo problema em torno das reservas legais é a sua 

delimitação, ou seja, é a necessidade de discernir os tais limites formal e material impostos à 

atuação legislativa. Enquanto o aspecto formal é concernente à competência, ao procedimento 

e à forma das restrições, o aspecto material diz respeito à garantia do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais:88 

 

                                                 
85 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017, p. 201. 
86 MENDES; BRANCO, 2017, p. 46. 
87  MENDES; BRANCO, 2017, p. 201. 
88 ALEXY, 2017, p. 292. 
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O principal problema das reservas é sua delimitação. Neste ponto é necessário 

distinguir entre os aspectos formal e material. O aspecto formal diz respeito 

sobretudo à competência para impor restrições, ao seu procedimento e à sua forma. 

Aqui, no entanto, interessa apenas o aspecto material, e apenas na medida em que 

diga respeito à competência atribuída ao legislador para impor restrições. Essa 

competência não é limitada apenas pelas condições expressas nas reservas 

qualificadas e pela barreira do conteúdo essencial – se se parte de uma garantia 

absoluta do conteúdo essencial –, mas também pela máxima da proporcionalidade e, 

com isso, pelo dever de sopesamento. 

 

Esse aspecto material a ser considerado nas reservas legais tem especial relevância 

no caso das reservas legais qualificadas, ou seja, naqueles casos em que a norma 

constitucional abre margem para o poder de conformação legislativa, atrelando-a ao 

atendimento de determinados objetivos ou requisitos expressamente estabelecidos. 

Na constituição alemã, a proteção do conteúdo ou núcleo essencial dos direitos 

fundamentais encontra previsão expressa através do art. 19, II, cujo teor indica que “em 

nenhum caso poderá ser um direito fundamental violado em sua essência”, buscando-se evitar 

que os direitos fundamentais submetidos a uma reserva legal venham a ser esvaziados pela 

atuação do legislador infraconstitucional. 89  O significado de tal cláusula, todavia, não é 

unânime, dividindo-se a doutrina entre os adeptos da teoria absoluta e os defensores da teoria 

relativa. Enquanto a primeira propugna a existência de um núcleo essencial fixo dos direitos 

fundamentais, que estaria a salvo de interferência legislativa independentemente da situação 

concreta existente, a teoria relativa compreende que esse núcleo essencial há de ser definido a 

cada caso, considerando o objetivo perseguido pela norma instituidora da restrição, valendo-

se da máxima da proporcionalidade.90 

Cotejando as duas teorias, no entanto, Robert Alexy acaba por entrever uma 

relação de complementariedade entre elas, na medida em que se entende que quanto mais um 

princípio é restringido, mais ele se torna resistente. Diante desse quadro, a teoria absoluta do 

núcleo essencial acaba por se apoiar na teoria relativa, havendo situações em que é possível 

afirmar que nenhum princípio colidente prevalecerá. Essa percepção é corroborada por uma 

afirmação derradeira do autor, no sentido de que a garantia do conteúdo essencial constante 

do texto constitucional alemão não cria nenhum limite adicional à restringibilidade dos 

direitos fundamentais que já não se impusesse pela aplicação da máxima da proporcionalidade. 

Logo, é forçoso concluir que as duas teorias podem caminhar juntas, extraindo-se a diretriz de 

que, a partir de determinado ponto, torna-se inviável qualquer ponderação envolvendo o 

                                                 
89 MENDES; BRANCO, 2017, p. 210. 
90 MENDES; BRANCO, 2017, p. 211. 
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princípio de direito fundamental sem violação à máxima da proporcionalidade, ocasião em 

que estará finalmente delimitado o conteúdo essencial. 

De todo modo, é possível afirmar que o texto constitucional brasileiro também 

conta com a eficácia do princípio da proteção do núcleo essencial. É que, embora não apareça 

explicitamente, a inviolabilidade do núcleo ou conteúdo essencial dos direitos fundamentais 

está implicitamente contida na vedação prevista no art. 60, § 4º, da Constituição da República, 

conhecida entre nós como as cláusulas pétreas constitucionais: 

 

A ordem constitucional brasileira não contemplou qualquer disciplina direta e 

expressa sobre a proteção do núcleo essencial de direitos fundamentais. É 

inequívoco, porém, que o texto constitucional veda expressamente qualquer 

proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais (CF, art. 60, 

§4º, IV). 

Tal cláusula reforça a ideia de um limite do limite também para o legislador 

ordinário. Embora o texto constitucional brasileiro não tenha consagrado 

expressamente a ideia de um núcleo essencial, afigura-se inequívoco que tal 

princípio decorre do próprio modelo garantístico utilizado pelo constituinte.91 

 

Pois é na busca pela definição do núcleo ou conteúdo essencial dos direitos 

fundamentais que a ideia de proporcionalidade tem grande relevância. Conquanto exista 

divergência doutrinária sobre se a proporcionalidade encontra seu fundamento nos próprios 

direitos fundamentais, na cláusula do Estado de Direito ou no devido processo legal 

substantivo,92 admite-se pacificamente ser ela uma importante ferramenta de contenção do 

poder legislativo.93 

                                                 
91 MENDES; BRANCO, 2017, p. 61. 
92 Para Luís Roberto Barroso, o princípio da proporcionalidade “tem seu fundamento nas ideias de devido 

processo legal substantivo e na de justiça” (BARROSO, 2018, p. 345). A mesma posição é sustentada por 

Gilmar Ferreira Mendes, para quem operou-se, a partir do advento da Constituição de 1988, uma alteração do 

fundamento do princípio da proporcionalidade, que passou a repousar na cláusula do devido processo legal 

(art. 5º, LIV) e acabou por ser confirmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 855, relativa à norma que 

disciplinava a participação de partidos políticos nas eleições (MENDES, 2012, p. 72). 
93  O presente estudo não se aprofunda na ideia de proporcionalidade, notadamente quanto à existência de uma 

fonte normativa à qual possa ser atribuída, ou mesmo ao seu enquadramento como princípio constitucional. 

Não obstante, convém registrar a crítica de Humberto Ávila à compreensão da proporcionalidade como um 

princípio, apontando que ela seria mais bem considerada como um postulado normativo aplicativo: “O dever 

de proporcionalidade não é um princípio ou norma-princípio. Senão vejamos: sua descrição abstrata não 

permite uma concretização gradual, pois a sua estrutura trifásica consiste numa única possibilidade de sua 

aplicação; a aplicação dessa estrutura independe das possibilidades fáticas e normativas, já que o seu 

conteúdo normativo é neutro relativamente ao contexto fático; sua abstrata explicação exclui, em princípio, a 

sua aptidão e necessidade de ponderação, pois o seu conteúdo não irá ser modificado no entrechoque com 

outros princípios. Não bastasse, a proporcionalidade não determina razões às quais a sua aplicação atribuirá 

um peso, mas apenas uma estrutura formal de aplicação de outros princípios” (ÁVILA, Humberto. A 

distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista de Direito 

Administrativo, v. 215. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 169). 
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Como leciona J. J. Gomes Canotilho, o princípio da proibição de excesso ou da 

proporcionalidade está a determinar que a limitação levada a efeito por meio de leis restritivas 

de direitos, liberdades e garantias seja sempre (i) adequada (apropriada), (ii) necessária 

(exigível) e (iii) proporcional (com justa medida):94 

 

A exigência da adequação aponta para a necessidade de a medida restritiva ser 

apropriada para a prossecução dos fins invocados pela lei (conformidade com os 

fins). A exigência da necessidade pretende evitar a adopção de medidas restritivas de 

direitos, liberdades e garantias que, embora adequadas, não são necessárias para se 

obterem os fins de protecção visados pela Constituição ou a lei. Uma medida será 

então exigível ou necessária quando não for possível escolher outro meio igualmente 

eficaz, mas menos coactivo, relativamente aos direitos restringidos. O princípio da 

proporcionalidade em sentido estrito (= princípio da justa medida) significa que uma 

lei restritiva, mesmo adequada e necessária, pode ser inconstitucional quando adopte 

cargas coactivas de direitos, liberdades e garantias desmedidas, desajustadas, 

excessivas ou desproporcionais em relação aos resultados obtidos. 

 

Percebe-se, pois, que o princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso 

serve de instrumento à preservação do núcleo ou conteúdo essencial dos direitos fundamentais, 

por meio do teste de compatibilidade das restrições. É dizer, parte-se do pressuposto de que há 

liberdade de conformação do legislador infraconstitucional, bem como de que essa liberdade 

não possui caráter meramente declaratório, mas sim constitutivo. É esse princípio, pois, a 

ferramenta a garantir que a necessária interposição legislativa ocorra em conformidade com o 

texto constitucional e não venha a solapar os mesmos direitos por ela positivados, atingindo-

os em seu conteúdo essencial. 

Por fim, cumpre anotar que, ao lado da doutrina que propugna a identificação de 

um conteúdo essencial dos direitos fundamentais, tem grande relevo a corrente que vislumbra 

a possibilidade de, ao lado dos direitos fundamentais, concebidos como direitos subjetivos, 

identificar-se a existência de garantias institucionais de direitos fundamentais, marcadas, em 

suma, pela ausência de dimensão subjetiva e pela presença de referências institucionais ou 

organizacionais. Trata-se de figura construída no direito alemão, a partir de afirmações de 

Friedrich Giese, no sentido de que determinadas figuras jurídicas existentes no direito civil – 

v.g. a propriedade – alcançariam uma dimensão jurídico-pública, na medida em que 

constitucionalmente consagradas, mas cuja teorização adveio posteriormente, através das 

formulações de Carl Schmitt.95 

                                                 
94 CANOTILHO, 2003, p. 457. 
95  MARTINS, Maria D’Oliveira. Contributo para a compreensão da figura das garantias institucionais. 

Coimbra: Almedina, 2007. p. 18. 
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A ideia de garantias institucionais como limite à atuação do legislador 

infraconstitucional parte do pressuposto de que essas são coisas distintas dos direitos 

fundamentais propriamente ditos, como ressai da didática exposição de Maria D’Oliveira 

Martins, revelando-se como “normas aparentemente consagradoras de direitos, que ou não 

pretendiam atribuir posições jurídicas activas ou das quais se poderiam extrair mais efeitos 

para além da mera atribuição de direitos”.96  Assim, a existência da garantia institucional 

significaria a impossibilidade de o legislador vir a abolir ou remover uma instituição que 

tenha sido constitucionalmente protegida, atingindo o “mínimo intocável”.97 

Para os defensores da existência das garantias institucionais, identificados como 

jusfundamentalistas, os conceitos de garantia institucional e direito fundamental se 

diferenciariam a partir das dimensões objetiva e subjetiva das normas jurídicas,98 ao passo que, 

para a corrente institucionalista, sustentada por Peter Häberle, os direitos fundamentais 

possuiriam um duplo conteúdo jurídico-constitucional, revelando-se não apenas como 

garantia de direitos subjetivos, mas também sob uma perspectiva institucional, como parte de 

um complexo normativo,99 insuscetível de vir a ser suprimido pelo legislador. 

O entendimento mais identificado com a visão institucionalista encontra 

ressonância no posicionamento de autores contemporâneos, como é o caso de J. J. Gomes 

Canotilho.100 Para o constitucionalista lusitano, a distinção proposta resolve-se a partir do 

duplo caráter reconhecido aos direitos fundamentais, de modo que “a protecção das garantias 

institucionais aproxima-se da protecção dos direitos fundamentais quando se exige, em face 

das intervenções limitativas do legislador, a salvaguarda do mínimo essencial (núcleo 

essencial) das instituições”. 

Portanto, independentemente da discussão – em cujo cerne, aliás, aqui não se 

pretende aprofundar – há um ponto de contato consistente em admitir-se que a liberdade de 

conformação legislativa não venha a atingir os direitos fundamentais a ponto de negar-lhes 

existência. Cuidar-se-á, pois, de uma dimensão objetiva ou institucional dos direitos 

fundamentais, que pode vir a ser identificada ou através do próprio preceito de direito 

fundamental, mediante a identificação de seu conteúdo essencial, ou, caso se prefira, pela 

previsão constitucional específica que o contemple sem dimensão subjetiva e com referência a 

uma instituição fundante da ordem constitucional. 

                                                 
96  MARTINS, 2007, p. 32-33. 
97  MARTINS, 2007, p. 54. 
98  MARTINS, 2007, p. 84. 
99  MARTINS, 2007, p. 87. 
100  CANOTILHO, 2003, p. 397. 
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2.3.2 A proteção do conteúdo essencial dos direitos fundamentais em face da tributação 

 

A partir das ideias lançadas até este ponto podemos afirmar que, ao delimitar as 

competências para a instituição de tributos, o texto constitucional acaba por veicular cláusulas 

de reserva legal explícita, ou seja, certas faixas de competência em que o legislador estará 

autorizado a instituir tributos e, consequentemente, a imprimir restrições a determinados bens 

jurídicos e posições prima facie asseguradas por princípios de direito fundamental. 

Considerando-se que ao delimitar as faixas de competência dos respectivos entes 

tributantes o texto constitucional não institui os tributos,101 forçoso é perceber que a atuação 

conformadora do legislador infraconstitucional, ao mesmo passo em que surge como 

providência indispensável para que o sistema tributário possa alcançar um grau de concretude 

suficiente ao regramento das relações jurídicas entre os entes tributantes e os destinatários do 

dever de pagar tributo, encontra-se substancialmente limitada pelas balizas constitucionais, a 

fim de que possa integrar-se ao sistema tributário nacional, o que, como já examinado, inclui 

os diversos direitos fundamentais dos contribuintes. 

Encarando-se as normas instituidoras de tributos enquanto normas de restrição a 

direitos fundamentais, editadas com esteio em cláusulas de reserva consistentes nas normas 

constitucionais delimitadoras das faixas de competência tributária, para que se possa 

encontrar o ponto de equilíbrio entre a tributação e os direitos fundamentais é necessário 

identificar o conteúdo essencial desses direitos, discernindo, portanto, a parcela intocável pela 

tributação e, consequentemente, delimitando a margem de liberdade do legislador, em cujo 

âmbito está autorizado a limitar os direitos e posições prima facie que abstratamente seriam 

reconhecidos aos titulares, caso a competência tributária não fosse exercida. 

O estudo da interação entre a tributação e os direitos fundamentais encontra-se 

indissoluvelmente relacionado à necessidade de se perquirir o conteúdo ou núcleo essencial 

desses direitos atingidos pela atividade tributante. É essa parcela mínima dos direitos 

                                                 
101  Nesse sentido, são esclarecedoras as palavras de Roque Antonio Carrazza: “A Carta Suprema não criou 

tributos. Realmente, estamos convencidos de que a Constituição brasileira não criou tributos, mas, apenas, 

discriminou competências para que a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal, por meio de lei, 

venham a fazê-lo. Poderia, é certo, tê-lo feito, já que o poder constituinte é soberano. Preferiu, todavia, 

permitir que cada pessoa política, querendo, institua os tributos de sua competência. [...] É evidente que a lei 

ordinária que cria, in abstracto, o tributo (como a que descrever os crimes, cominando-lhes as penas cabíveis) 

só é lídima na medida em que consoa com os superiores preceitos constitucionais, máxime com a norma-

padrão de incidência de cada uma das exações. Mas, daí a entendermos que o tributo no seio da própria 

Constituição, vai uma distância insuperável” (CARRAZZA, 2017, p. 606-607). 
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constitucionalmente assegurados ao indivíduo que configurará as condições materiais ao 

atendimento de um standard mínimo de dignidade, identificadas como mínimo vital ou 

mínimo existencial, e funcionará como limite inferior da faixa de liberdade em que se tem por 

legítima a conformação legislativa do sistema tributário, como remarca Paul Kirchhof,102 ao 

afirmar que o texto constitucional erige dois limites para a carga tributária, compreendidos 

como “o limite do mínimo existencial, que deverá, por excelência, ser garantido pela 

tributação, e o limite de uma carga tributária total que atinja algo próximo da metade dos 

rendimentos privados e à disposição do indivíduo”. 

Compreende-se a ideia de mínimo existencial ou vital como um subsistema da 

teoria dos direitos fundamentais103 e uma ferramenta para sua efetivação, na medida em que 

permite, com alguma acuidade técnica, identificar um limite à liberdade de conformação do 

legislador infraconstitucional. Na medida em que se congrega o estudo do conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, caminha-se no sentido de limitar 

a intervenção legislativa, o que a um só passo assegura os cidadãos e, de outra parte, confere 

legitimidade às medidas estatais. 

Como leciona Ricardo Lobo Torres, existe um direito a condições mínimas de 

existência humana insuscetível de intervenção estatal e que ainda reclama a concessão de 

certas prestações estatais positivas por parte do Poder Público.104 Esse conjunto de condições 

mínimas coincide com o conteúdo essencial dos direitos fundamentais e, embora carente de 

delimitação precisa, sabe-se que abarca os direitos fundamentais originários, bem como os 

direitos fundamentais sociais em sua parcela de jusfundamentalidade, ou seja, em sua 

expressão mínima,105 podendo ser extraído dos objetivos fundamentais da república – “Art. 3º. 

[…] III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais” –, e, de certo modo, dos direitos sociais assegurados no art. 6º da Constituição da 

República. 

Cabe destacar que, na visão do autor, a incorporação dos direitos sociais ao 

mínimo vital opera-se apenas em certa medida, porque se restringe à parcela fundamental 

desses direitos, ou seja, ao seu conteúdo essencial, seja no aspecto de proteção negativa, o que 

reclamaria a proteção dos direitos sociais mínimos de todas as pessoas contra a incidência de 

tributos, seja no aspecto de proteção positiva, que se revelaria pela entrega de prestações 

                                                 
102 KIRCHHOF, 2016, p. 43. 
103 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 25. 
104 TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito Administrativo, 

v. 177. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1989, p. 29-30. 
105 TORRES, 2009, p. 35-36. 
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materiais apenas em benefício dos reconhecidamente pobres. 106  Isso porque, se o Estado 

obriga-se constitucionalmente a prover determinadas condições materiais em favor dos 

indivíduos, não lhe seria dado alcançar, por meio da tributação, aquelas mesmas condições 

materiais quanto àqueles indivíduos que possam obtê-las às suas próprias expensas. 

No direito tributário, a teoria manifestar-se-ia como expressão do status negativus, 

ou seja, da preservação das condições iniciais de liberdade dos indivíduos, que não está 

sujeita à interferência estatal, afastando-se a incidência de tributos sobre os direitos sociais 

mínimos dos indivíduos, ao passo em que, no direito orçamentário, se faria presente pelo 

status positivus libertatis, exigindo-se a concessão de prestações positivas pelo poder público 

àqueles que se encontrem abaixo de certo patamar socioeconômico. 107  Por conseguinte, 

afirma que a impossibilidade de incidência de tributos sobre a parcela de recursos 

correspondente ao mínimo vital possui caráter pré-constitucional, ético e visa preservar as 

condições iniciais de liberdade, 108  caracterizando-se como uma imunidade. Tal posição, 

contudo, tem repercussões importantes, na medida em que, ao se cuidar de imunidade, sua 

efetivação não estaria a depender de interposição legislativa. 

Com o devido acatamento, conquanto identifiquemos a proteção do mínimo vital 

na tributação como decorrência da proteção do conteúdo essencial dos direitos 

constitucionalmente assegurados, entendemos que esta não se revela necessariamente por 

meio de imunidades, tal qual afirmado pelo saudoso professor. 

Nesse sentido, identificamos, inicialmente, a conexão de tal proteção com o 

princípio constitucional implícito, segundo o qual a tributação não pode constituir um 

empecilho ao exercício de direitos fundamentais. Trata-se do chamado princípio da não 

obstância do exercício de direitos fundamentais por via da tributação, magistralmente 

identificado por Regina Helena Costa109 e aqui já referido, a apontar que “se a Lei Maior 

assegura o exercício de determinados direitos, que qualifica como fundamentais, não pode 

tolerar que a tributação, também constitucionalmente disciplinada, seja desempenhada em 

desapreço a esses mesmos direitos”. 

                                                 
106 O autor leciona que a tese do primado dos direitos sociais sobre os direitos fundamentais, sustentada durante 

a primeira metade do século XX, e a da indivisibilidade dos direitos humanos, sustentada no Brasil por 

internacionalistas, não apresentaram soluções para o problema da eficácia de tais direitos fundamentais 

sociais. Nessa perspectiva, a saída para a afirmação dos direitos sociais teria sido a (i) redução de sua 

jusfundamentalidade à parcela correspondente ao mínimo existencial e a (ii) otimização da parte que 

ultrapassa os mínimos sociais, por meio das políticas públicas, do orçamento e do exercício da cidadania 

(TORRES, 2009,  p. 41-53). 
107 TORRES, 2009, p. 33 e 53. 
108 TORRES, 2009, p. 13. 
109 COSTA, 2015, p. 87. 
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Inicialmente, o princípio em testilha projeta os seus efeitos no próprio texto 

constitucional, de modo que as normas constitucionais que afastam a tributação em relação a 

determinadas pessoas ou situações são expressão de sua aplicação, como é o caso dos 

princípios tributários e das imunidades. Porém, além dessa primeira projeção inicial, o 

princípio também se dirige ao legislador infraconstitucional, que haverá de considerar os 

direitos fundamentais eventualmente afetados ao definir as hipóteses de incidência, conceder 

isenções e, enfim, conferir conformação legislativa ao sistema tributário nacional. Por fim, 

endereça-se ao administrador fiscal, que não poderá impor restrições ilegítimas ao exercício 

de direitos fundamentais por meio de atos normativos editados sob o fundamento de 

regulamentação da lei tributária.110 

Ora, no que respeita às imunidades tributárias, é necessário notar que nem todas 

têm como pressuposto a ausência de capacidade contributiva, havendo de se distinguir entre 

as imunidades políticas e as chamadas imunidades ontológicas, reconhecidas quando, a 

despeito da existência de capacidade econômica, revela-se ausente a capacidade contributiva 

do sujeito beneficiário.111 Lado outro, também as isenções podem ser discernidas em políticas 

ou técnico-fiscais, conforme se trate ou não de situação em que se revele existente a 

capacidade contributiva daquele a quem se destina.112  Logo, como ambos os institutos – 

imunidades e isenções – podem ter por efeito o afastamento da imposição tributária ante a 

ausência de capacidade contributiva, forçoso concluir que ambos os instrumentos se prestam à 

tutela do mínimo vital, ou seja, daquela parcela mínima de riqueza dos indivíduos que se 

encontra abaixo do limite inferior da faixa de capacidade contributiva. 

Além disso, nem sempre o texto constitucional é claro ao definir situações em que 

a tributação esteja peremptoriamente afastada, dada a ausência de capacidade contributiva dos 

indivíduos. Há suficiência do texto constitucional quanto à imunidade do pagamento das 

custas cartorárias – dotadas de natureza tributária – para fins de obtenção de registros de 

nascimento e de óbito aos reconhecidamente pobres – art. 5º, LXXVI, da Constituição –, mas 

inexiste preceito constitucional capaz de definir, por exemplo, aqueles bens de consumo que, 

por essenciais à sobrevida digna dos indivíduos, deveriam estar infensos à tributação, sob a 

égide da Constituição de 1946 e seu artigo 15, § 1º.113 

                                                 
110 COSTA, 2015, p. 88. 
111  COSTA, 2015, p. 97. 
112  COSTA, 2012, p. 72. 
113  Assim dispunha a Constituição de 1946: “Art. 15. [...] § 1º. “São isentos do imposto de consumo os artigos 

que a lei classificar como o mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico 

das pessoas de restrita capacidade econômica”. 
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Logo, não partilhamos da ideia de que a proteção do mínimo vital no campo da 

tributação opera-se necessariamente por meio do reconhecimento de uma imunidade, mesmo 

porque, como bem leciona Regina Helena Costa, “a norma constitucional deve exaurir a 

disciplina dos limites da situação de intributabilidade para que se possa reconhecer a 

existência de imunidade”. Lado outro, “se a tipificação da situação não advier integralmente 

da Lei Maior seu status não será de imunidade, mas somente de isenção”.114 

Diante de tais considerações, temos que a proteção do mínimo vital na tributação 

reclama mecanismos de atenuação da incidência tributária, não necessariamente identificadas 

como imunidades. Pode revelar-se a proteção do mínimo vital por meio da graduação da 

incidência tributária, da concessão de isenções ou até mesmo da adoção de outros expedientes 

que, conquanto escapem ao âmbito estritamente tributário, revelem-se como expressão do 

atendimento do princípio da não obstância do exercício de direitos fundamentais por via da 

tributação. Consistindo o tributo uma norma instituidora de restrição a direitos fundamentais 

decorrente da existência de cláusulas de reserva explícita, ou seja, de certas faixas de 

competência legislativa definidas no texto constitucional, é ao legislador infraconstitucional 

que caberá realizar o exercício de ponderação e, valendo-se da máxima da proporcionalidade, 

instituir as hipóteses de incidência dos tributos, decotando as situações e pessoas a merecerem 

isenção ou a adoção de outras providências estatais, como forma de proteção do mínimo vital. 

Da doutrina de Alfredo Augusto Becker também é possível extrair a necessidade 

de interposição legislativa para que se dê a efetiva proteção do mínimo vital. Para o autor, 

trata-se de uma das eficácias jurídicas do princípio da capacidade contributiva que obriga o 

legislador a, quando da escolha dos fatos signos presuntivos de renda ou capital, selecionar 

fatos representativos de riqueza acima do mínimo indispensável.115 

Tal circunstância, porém, não inviabiliza a compreensão do tributo como restrição, 

mas, ao contrário, apenas corrobora a assertiva de que as normas constitucionais que preveem 

                                                 
114  COSTA, 2015, p. 119. 
115 Na escolha dos fatos signos presuntivos de renda ou capital, o legislador ordinário está juridicamente 

obrigado a escolher fatos que sejam presuntivos de uma espécie de renda ou de capital acima do mínimo 

indispensável, por exemplo: automóvel, aparelhos elétricos, fumo, bebidas (exclusive água pura), etc. 

Entretanto, na maior parte dos casos o fato não permite, por si mesmo, presumir renda ou capital acima do 

mínimo indispensável. Por isso, em todos esses casos, o legislador ordinário está juridicamente obrigado a 

criar isenções tributárias, simultaneamente com a lei criadora do tributo cuja hipótese de incidência é aquele 

fato que, por si mesmo, não faz presumir renda ou capital acima do mínimo indispensável. Essa criação das 

isenções tributárias em correlação simultânea ao estabelecimento do tributo cria o conceito jurídico de 

mínimo indispensável em relação àquele determinado fato signo presuntivo de uma espécie de renda ou de 

capital. Por exemplo: isenção para um mínimo de consumo de água; isenção para vestuário cujo preço não 

ultrapasse determinada quantia; idem no tocante aos medicamentos (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria 

geral do Direito Tributário. 6. ed. São Paulo: Noeses, 2013. p. 534). 
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a competência para instituir tributos consistem em reservas legais qualificadas, de modo que, 

ao realizá-las, deve o legislador infraconstitucional observar os requisitos e as finalidades 

constitucionalmente estabelecidas – limites formais e materiais –, o que, no caso dos impostos, 

inclui a graduação em conformidade com a capacidade contributiva dos sujeitos passivos e, 

em última análise, o respeito ao mínimo vital, situado aquém do limite inferior da faixa de 

capacidade contributiva. 

Dessa maneira, existe um dever constitucional permanente de atenuação da 

incidência tributária ou até mesmo de concessão de isenções, visando o atendimento do 

princípio da não obstância do exercício de direitos fundamentais na maior medida possível, a 

fim de que não reste atingido o conteúdo essencial dos direitos fundamentais ou, em outro 

sentido, sua dimensão objetiva ou institucional. As normas infraconstitucionais voltadas à 

proteção do mínimo vital em face da tributação consistem, assim, no resultado de uma 

ponderação levada a cabo pelo legislador, que ao instituir os tributos deve cuidar para que 

direitos fundamentais não venham a ser indevidamente restringidos. 

Muitas vezes o próprio texto constitucional consagra preceitos explícitos no 

sentido de que sejam atenuados os efeitos da atividade tributante sobre o conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais dos contribuintes. Ocorre que mesmo a previsão expressa não 

dispensa a investigação acurada de tais preceitos, a fim de que se possa identificar se a 

atuação legislativa instituidora do tributo deu-se com respeito ao mínimo vital, mesmo porque 

frequentemente o texto constitucional vale-se de linguagem porosa, marcadamente vaga, 

sobretudo para que se permita a adequação do texto constitucional às transformações 

econômicas e sociais. 

Exemplo de preceito voltado à proteção do mínimo vital é a seletividade em 

função da essencialidade das mercadorias e serviços, que integra o regime jurídico-

constitucional do ICMS por força do artigo 155, § 2º, inciso III, da Constituição da República. 

A relação entre referido comando constitucional e a tutela do mínimo vital é tema que será 

mais bem examinado oportunamente, mas, desde logo é possível identificar-lhe uma vocação 

à limitação da liberdade de conformação do legislador estadual e distrital. Não obstante, há 

substancial dificuldade em lhe definir os exatos contornos, principalmente em razão de 

encontrar-se vazado em termos imprecisos. 

Gilmar Mendes e Paulo Gonet Branco destacam que a utilização de fórmulas 

vagas ou conceitos jurídicos indeterminados na formulação dos preceitos constitucionais que 
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veiculam as autorizações de restrição a direitos fundamentais – cláusulas restritivas – acaba 

por condicionar a efetividade do direito fundamental:116 

 

Nos termos do art. 10 do referido documento, assegura-se a liberdade de pensamento 

e opinião, “contanto que a manifestação delas não perturbe a ordem pública 

estabelecida em lei”. Também aqui restava evidente a ideia de que o âmbito de 

proteção relativo à liberdade de expressão poderia sofrer restrição legal com 

fundamento no interesse de preservação da ordem pública. 

É fácil ver, por outro lado, que o conteúdo da autorização para intervenção 

legislativa e a sua formulação podem assumir significado transcendental para a 

maior ou menor efetividade das garantias fundamentais. A utilização de fórmulas 

vagas e de conceitos indeterminados pode configurar autêntica ameaça aos direitos 

constitucionalmente previstos. 

 

Trata-se de desafio que, no entanto, não deve melindrar o intérprete do texto 

constitucional e, no que mais se afeiçoa ao tema versado no presente trabalho, àquele que se 

debruça sobre o sistema tributário nacional e os limites da atividade de conformação levada a 

cabo pelo legislador infraconstitucional. 

Contudo, antes de adentrar ao exame da seletividade em função da essencialidade 

das mercadorias e dos serviços no ICMS sob a ótica dos direitos fundamentais, necessário se 

faz examinar mais de perto o tema da liberdade de conformação do legislador tributário, bem 

como em que medida o emprego de conceitos jurídicos vagos na Constituição tributária tem o 

condão de interferir com a sua margem de apreciação. Somente a partir de tal análise se 

tornará possível passar ao exame da margem de apreciação legislativa na implementação da 

seletividade no ICMS, notadamente diante de sua relação com a tutela do conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais. 

 

                                                 
116  MENDES; BRANCO, 2017, p. 199. 
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3 CONCEITOS INDETERMINADOS, CONFORMAÇÃO 

LEGISLATIVA E DISCRICIONARIEDADE DO 

LEGISLADOR TRIBUTÁRIO 

 

3.1 Atuação conformadora do Poder Legislativo e discricionariedade  

 

Embora o caráter minucioso do texto constitucional e a supremacia e rigidez que 

recaem sobre suas disposições permitam entrever a diminuta margem de atuação do legislador 

infraconstitucional para dispor sobre matéria tributária, sabe-se que ao delimitar as faixas de 

competência dos respectivos entes tributantes o texto constitucional não institui os tributos.117 

Desse modo, a tarefa de conformação legislativa, ao mesmo passo em que surge 

substancialmente limitada pelas balizas constitucionais, também há de ser reconhecida como 

providência indispensável para que as normas constitucionais possam alcançar um grau de 

eficácia suficiente, modelando as relações jurídicas entre os entes tributantes e os destinatários 

do dever de pagar tributo. 

No Brasil, como decorrência do princípio da legalidade, somente através da 

edição de lei se admite a criação, a modificação ou a extinção de direitos. Com efeito, consta 

entre os direitos e garantias fundamentais consagrados pela Constituição de 1988 a previsão 

de que “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de 

lei” – art. 5º, inciso II, da CR –, o que implica reconhecer aos indivíduos o direito subjetivo de 

não virem a ser tolhidos em sua liberdade senão a partir de lei, editada conforme as 

prescrições procedimentais pertinentes. 

Examinando referido preceito, há sólida doutrina que vislumbra uma verdadeira 

cláusula de reserva legal subsidiária a permitir que, por meio da edição de lei, o Poder 

Legislativo venha a produzir normas restritivas de direitos fundamentais, mesmo nos casos 

em que o preceito consagrador do direito fundamental não preveja, expressamente, tal 

possibilidade de restrição.118 Não obstante, no caso dos tributos o texto constitucional já se 

                                                 
117  CARRAZZA, 2017, p. 606-607. 
118  “No caso de direitos fundamentais sem reserva legal expressa, não prevê a Constituição, explicitamente, a 

possibilidade de intervenção legislativa. Também nesses direitos vislumbra-se o perigo de conflitos em razão 

de abusos perpetrados ou de desenvolvimento de situações singulares. Todavia, no caso dos direitos 

fundamentais sem reserva legal expressa não pode o legislador, em princípio, ir além dos limites definidos no 

próprio âmbito de proteção. [...] Entre nós, a atividade legislativa, nessas hipóteses, estaria aparentemente 

facilitada pela cláusula de reserva legal subsidiária contida no art. 5º, II, da Constituição. É bem verdade que 

a ação limitadora – de índole legislativa, judicial ou administrativa – há de ser imantada por todo tipo de 
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encontra permeado de cláusulas de reserva legal, consistentes naqueles comandos 

constitucionais que veiculam as competências tributárias dos respectivos entes. 

Essas normas tributárias restritivas de direitos fundamentais encontram limites 

contingentes, na medida em que o texto constitucional estabelece o “mínimo necessário ou 

átomo” e, com isso, indica “o ponto de partida inafastável do processo de criação in abstracto 

dos tributos”.119 Contudo, é inevitável admitir que, apesar de substancialmente vinculado, o 

legislador infraconstitucional conta com certa margem de liberdade, embora se possa afirmar, 

ao menos como regra, sua diminuta extensão. 

As lições de Geraldo Ataliba
120

 são muito ilustrativas em tal sentido, na medida 

em que afirma um caráter meramente “regulamentar” da tarefa legislativa, mas não deixa de 

admitir alguma esfera de liberdade ao legislador, que identifica como uma “limitadíssima 

esfera de discrição”: 

 

Em contraste com os sistemas constitucionais tributários francês, italiano ou norte-

americano, por exemplo, o constituinte brasileiro esgotou a disciplina da matéria 

tributária, deixando à lei, simplesmente, a função regulamentar. Nenhum arbítrio e 

limitadíssima esfera de discrição foi outorgada ao legislador ordinário. A matéria 

tributária é exaustivamente tratada pela nossa Constituição, sendo o nosso sistema 

tributário todo moldado pelo próprio constituinte, que não abriu à lei a menor 

possibilidade de criar alguma coisa – se não expressamente prevista – ou mesmo 

introduzir variações não, prévia e explicitamente contempladas. Assim, nenhuma 

contribuição pode a lei dar à feição do nosso sistema tributário. 

 

É bem verdade que a peculiar exaustividade do sistema tributário brasileiro 

produz, como efeito inexorável, uma liberdade de conformação legislativa mais restrita. 

Contudo, compreendemos que não há como negar a existência de alguma margem de 

deliberação do legislador infraconstitucional, seja porque muitas vezes o próprio texto 

constitucional explicitamente lhe confere a possibilidade de escolher dentre distintas 

possibilidades, seja porque a textura aberta da linguagem empregada nos preceitos 

constitucionais admite significativa maleabilidade legislativa. 

Ao tratar dos contornos da liberdade de atuação do poder legislativo quanto à 

conformação da ordem constitucional tributária a doutrina mais abalizada ora refere-se a uma 

restrita liberdade, ora a uma limitada esfera de discrição. O que parece ser um mero problema 

                                                                                                                                                         
cautela, tendo em vista a possibilidade de abusos no estabelecimento de restrições a direitos fundamentais 

não submetidos a reserva legal expressa. Daí a necessidade de que eventual limitação de direitos 

fundamentais, sem reserva legal expressa, assente-se também em norma constitucional” (MENDES; 

BRANCO, 2017, p. 208-209). 
119  CARRAZZA, 2017, p. 613. 
120  ATALIBA, 1968, p. 15 e 24. 
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de terminologia, todavia, ganha substancial importância quando se busca destacar os limites 

contingentes do exercício da função legislativa, cabendo perquirir sobre a possibilidade de se 

admitir a existência de uma discricionariedade legislativa. 

A ideia de poder discricionário desenvolveu-se no direito administrativo, em 

contraposição à noção de poder ou competência vinculada, com o escopo de melhor 

compreender as margens de liberdade de atuação da administração pública em vista das 

prescrições estabelecidas por lei. Portanto, é tema que tem especial importância no estudo do 

ato administrativo, ou seja, da “declaração do Estado (ou de quem lhe faça as vezes [...]) no 

exercício de prerrogativas públicas, manifestada mediante providências jurídicas 

complementares da lei, a título de lhe dar cumprimento e sujeitas a controle de legitimidade 

por órgão jurisdicional”, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello.121 

Sobreleva notar que, se em nosso sistema constitucional, por força da cláusula de 

reserva legal por nós já referida – art. 5º, inciso II, da CR –, somente a lei pode autorizar 

restrições a direitos dos indivíduos, ao tomar-se o preceito sob a perspectiva da Administração 

Pública percebe-se que a ela está interditado atingir a esfera jurídica dos indivíduos senão em 

conformidade com lei que assim a autorize. Aliás, por força do princípio da legalidade 

consagrado no art. 37 da CR entre nós só é dado à Administração Pública fazer o que lhe for 

autorizado por lei, razão pela qual se afirma que o poder administrativo consagra 

verdadeiramente uma obrigação de atuar.122 

Indo mais a fundo, é indispensável anotar ainda que para se ter por atendido o 

princípio em tela não basta à atividade administrativa que seja exercida sem contrariedade à 

lei, exigindo-se que se revele perfeitamente compatível com a autorização legal, como se 

extrai das precisas observações de Celso Antônio Bandeira de Mello:123 

 

                                                 
121  MELLO, 2019, p. 393.  
122  Aliás, acerca da configuração dos poderes administrativos como verdadeiros poderes-deveres, vale trazer a 

lume as reflexões de José dos Santos Carvalho Filho: “Quando um poder jurídico é conferido a alguém, pode 

ele ser exercitado ou não, já que se trata de mera faculdade de agir. Essa a regra geral. Seu fundamento está 

na circunstância de que o exercício ou não do poder acarreta reflexos na esfera jurídica do próprio titular. O 

mesmo não se passa no âmbito do direito público. Os poderes administrativos são outorgados aos agentes do 

Poder Público para lhes permitir atuação voltada aos interesses da coletividade. Sendo assim, deles emanam 

duas ordens de consequência: 1ª) são eles irrenunciáveis; e 2ª) devem ser obrigatoriamente exercidos pelos 

titulares. Desse modo, as prerrogativas públicas, ao mesmo tempo em que constituem poderes para o 

administrador público, impõem-lhe o seu exercício e lhe vedam a inércia, porque o reflexo desta atinge, em 

última instância, a coletividade, esta a real destinatária de tais poderes. Esse aspecto dúplice do poder 

administrativo é que se denomina de poder-dever de agir” (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 

Direito Administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 42).  
123  MELLO, 2019, p. 78-79. 
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O princípio da legalidade explicita a subordinação da atividade administrativa à lei e 

surge como decorrência natural da indisponibilidade do interesse público, noção, 

esta, que, conforme foi visto, informa o caráter da relação de administração. No 

Brasil, o art. 5º, inciso II, da Constituição dispõe: “Ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. 

[...] 

A atividade administrativa deve não apenas ser exercida sem contraste com a lei, 

mas, inclusive, só pode ser exercida nos termos de autorização contida no sistema 

legal. A legalidade na Administração não se resume à ausência de oposição à lei, 

mas pressupõe autorização dela, como condição de sua ação. Administrar é, 

conforme disse Seabra Fagundes em frase lapidar, “aplicar a lei, de ofício”. 

 

Nessa toada, para que o ato administrativo seja válido é indispensável que tenha 

sido “expedido em absoluta conformidade com as exigências do sistema normativo”, ou seja, 

“quando se encontra adequado aos requisitos estabelecidos pela ordem jurídica”.124 Daí que o 

exame da validade dos atos administrativos passa necessariamente pela cuidadosa 

identificação dos requisitos de validade do ato a fim de que, mediante cotejo com as 

prescrições normativas, seja possível aferir se a atuação administrativa deu-se com 

observância da lei ou se, ao contrário, operou-se alguma ilegalidade. 

Analiticamente, a doutrina pátria costuma decompor o ato administrativo em 

diferentes partes, nominando-as de elementos do ato administrativo, a saber, (i) o sujeito, (ii) a 

forma, (iii) o objeto, (iv) o motivo e (v) a finalidade. 125  A expressão elementos do ato 

administrativo, no entanto, conquanto consagrada, carece de rigor classificatório, na medida 

em que designa não apenas requisitos de validade, mas também pressupostos do ato e, por fim, 

elementos propriamente ditos, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, 126  ao 

distinguir os elementos do ato (conteúdo e forma) dos pressupostos do ato, estes últimos 

subdivididos em pressupostos de existência (objeto e pertinência ao exercício da função 

                                                 
124  MELLO, 2019, p. 395. 
125  CARVALHO FILHO, José dos Santos. A discricionariedade: análise de seu delineamento jurídico. In: 

GARCIA, Emerson (Coord.). Discricionariedade administrativa. 2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 

2013. p. 10. 
126  MELLO, op. cit., p. 398. Essa também é a posição que se colhe da doutrina de Lúcia Valle Figueiredo: 

“Servimo-nos da designação genérica ‘elementos’ do ato administrativo para assinalar a imensa divergência 

dos autores nesta específica matéria. Deveras, não há concordância, sobretudo quanto aos autores 

estrangeiros, com relação a quais sejam os ‘elementos’ do ato administrativo. Tampouco que a significação 

seja a mesma. No Brasil, como não temos qualquer codificação geral do Direito Administrativo, o que 

atrapalha enormemente seu desenvolvimento, a questão torna-se árdua. E, mais uma vez, a classificação, o 

agrupamento dos elementos, dependerá do critério norteador de quem os estuda. Seguimos, em linhas gerais, 

a classificação de Celso Antônio Bandeira de Mello, por concordarmos que o ato é integrado por elementos. 

Todavia, não pode ser ‘elemento’ o que anteceder logicamente o ato. Preferimos, pois, denominar de 

requisitos extrínsecos ao ato a competência, o motivo (pressuposto fático do ato), as formalidades 

procedimentais, a finalidade mediata e imediata, a causa; e de elementos apenas o conteúdo do ato ou objeto 

e a forma. À causa do ato, tal seja, a relação de adequação, de pertinência do ato, designamos de pressuposto 

lógico, também adotando a nomenclatura de Celso Antônio.” (FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de Direito 

Administrativo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 197-198).  
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administrativa) e pressupostos de validade (sujeito, motivo e requisitos procedimentais, 

finalidade, causa e formalização). 

A par da controvérsia, a decomposição dos atos administrativos interessa ao tema 

da discricionariedade, uma vez que, embora no exercício da atividade legislativa se possa 

prever a atuação administrativa com máxima objetividade, de modo a não deixar margens de 

apreciação ao administrador público, é igualmente possível que a lei conceda certa margem de 

apreciação subjetiva, quanto a um ou mais dos “elementos do ato”:127 

 

No interior das fronteiras decorrentes da dicção legal é que pode vicejar a liberdade 

administrativa. 

A lei, todavia, em certos casos, regula dada situação em termos tais que não resta 

para o administrador margem alguma de liberdade, posto que a norma a ser 

implementada prefigura antecipadamente com rigor e objetividade absolutos os 

pressupostos requeridos para a prática do ato e o conteúdo que este obrigatoriamente 

deverá ter uma vez ocorrida a hipótese legalmente prevista. Nestes lanços diz-se que 

há vinculação e, de conseguinte, que o ato a ser expedido é vinculado. 

Reversamente, fala-se em discricionariedade quando a disciplina legal faz 

remanescer em proveito e a cargo do administrador certa esfera de liberdade, perante 

o quê caber-lhe-á preencher com seu juízo subjetivo, pessoal, o campo de 

indeterminação normativa a fim de satisfazer-se no caso concreto a finalidade da lei. 

 

Nessa toada, é possível falar em competência vinculada e competência 

discricionária do administrador público, como elucida didaticamente Celso Antônio Bandeira 

de Mello:128 

 

É clássica a distinção entre atos expedidos no exercício de competência vinculada e 

atos praticados no desempenho de competência discricionária. Sobre este tema já se 

verteram rios de tinta. Haveria atuação vinculada e, portanto, um poder vinculado, 

quando a norma a ser cumprida já predetermina e de modo completo qual o único 

possível comportamento que o administrador estará obrigado a tomar perante casos 

concretos cuja compostura esteja descrita, pela lei, em termos que não ensejam 

dúvida alguma quanto ao seu objetivo reconhecimento. Opostamente, haveria 

atuação discricionária quando, em decorrência do modo pelo qual o Direito regulou 

a atuação administrativa, resulta para o administrador um campo de liberdade em 

cujo interior cabe interferência de uma apreciação subjetiva sua quanto à maneira de 

proceder nos casos concretos, assistindo-lhe, então, sobre eles prover na 

conformidade de uma intelecção, cujo acerto seja irredutível à objetividade e ou 

segundo critérios de conveniência e oportunidade administrativa. 

 

Segue a mesma linha a doutrina de José dos Santos Carvalho Filho:129 

 

                                                 
127  MELLO, 2019, p. 1.020-1.021. 
128  MELLO, Celso Antônio Bandeira. Discricionariedade e controle judicial. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. 

p. 9.  
129  CARVALHO FILHO, 2011, p. 120-121. 
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Atos vinculados, como o próprio adjetivo demonstra, são aqueles que o agente 

pratica reproduzindo os elementos que a lei previamente estabelece. Ao agente, 

nesses casos, não é dada liberdade de apreciação da conduta, porque se limita, na 

verdade, a repassar para o ato o comando estatuído na lei. Isso indica que nesse tipo 

de atos não há qualquer subjetivismo ou valoração, mas apenas a averiguação de 

conformidade entre o ato e a lei. Exemplo de um ato vinculado: a licença para 

exercer profissão regulamentada em lei. Os elementos para o deferimento desse ato 

já se encontram na lei, de modo que ao agente caberá apenas verificar se quem o 

reivindica preenche os requisitos exigidos e, em caso positivo, deverá conferir a 

licença sem qualquer outra indagação. 

Diversamente sucede nos atos discricionários. Nestes é própria a lei que autoriza o 

agente a proceder a uma avaliação de conduta, obviamente tomando em 

consideração a inafastável finalidade do ato. A valoração incidirá sobre o motivo e o 

objeto do ato, de modo que este, na atividade discricionária, resulta essencialmente 

da liberdade de escolha entre alternativas igualmente justas, traduzindo, portanto, 

um certo grau de subjetivismo. 

 

Nesse sentido, se aponta ser a competência vinculada aquela que estabelece uma 

vinculação prévia de todos os elementos integrantes do ato administrativo, ao passo em que na 

competência discricionária há certos elementos do ato cuja configuração queda à livre escolha 

do administrador público, permitindo-lhe exercer um juízo subjetivo:130 

 

Nestes casos, diz-se que há discricionariedade, porque cabe interferência de um 

juízo subjetivo do administrador no que atina, isolada ou cumulativamente: 

a) à determinação ou reconhecimento – dentro de certos limites mais além referidos 

– da situação fática ou 

b) no que concerne a agir ou não agir ou 

c) no que atina à escolha da ocasião asada para fazê-lo ou 

d) no que diz com a forma jurídica através da qual veiculará o ato ou 

e) no que respeita à eleição da medida considerada idônea perante aquela situação 

fática, para satisfazer a finalidade legal. 

 

Assim, enquanto na competência vinculada inexistiria liberdade quanto a 

quaisquer dos elementos do ato a ser praticado, por meio da competência discricionária 

assegura-se ao administrador público uma margem de escolha, um campo de liberdade. Essa 

margem de liberdade pode estar na hipótese da norma, dizendo respeito à identificação da 

situação fática e/ou ocasião oportuna para adoção do ato, ou mesmo no seu mandamento ou 

estatuição, 131  abrindo ao administrador a escolha da forma jurídica do ato ou mesmo à 

identificação da medida mais apta, tendo em consideração a finalidade legalmente prevista.132 

                                                 
130  MELLO, 2006, p. 17. 
131  Acerca do posicionamento da discricionariedade na estrutura lógica da norma jurídica, vale trazer a lume o 

magistério de José Eduardo Martins Cardozo: “Divergem os estudiosos da Teoria Geral do Direito na busca 

da definição dos elementos que integram a estrutura lógica das normas jurídica. Por evidência, seria 

inadequado que, nesse estudo, viéssemos a debater a matéria, por isso assumiremos como verdadeira, sem 

maiores delongas, a formulação que identifica na norma dois componentes lógico-estruturais: a hipótese e o 

preceito. Entende-se por hipótese o elemento lógico-normativo em que se descrevem os fatos os quais, ao 

ocorrerem no mundo empírico, propiciam a atuação daquilo que deve-ser segundo a regra. Entende-se por 
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Em suma, importa ter presente que, pela veiculação de uma competência 

administrativa discricionária, o legislador faz remanescer um espaço de apreciação à 

Administração Pública que, não fosse tal abertura, estaria plenamente vinculada, devendo 

observar fielmente todos os elementos antecipados legislativamente quando da prática do ato 

administrativo. 

Pois bem. O que mais interessa ao presente trabalho, por outro lado, é saber se a 

ideia de discricionariedade pode ser aplicada à margem de liberdade que o texto 

constitucional sabidamente confere ao legislador – e, no que mais nos interessa, ao legislador 

tributário –, a fim de que este possa dar conformação à ordem jurídica vigente. É dizer, 

tomando o pressuposto de que o texto constitucional confere alguma liberdade ao legislador, é 

de se perquirir se lhe poderiam ser aplicadas as construções teóricas a respeito das 

competências discricionárias. 

Ao debruçar-se sobre a vedação constitucional ao efeito confiscatório dos tributos, 

Estevão Horvath incursiona no tema da discricionariedade e aplicabilidade de tal noção 

àquela margem de liberdade que se reconhece ao legislador tributário. Para o referido mestre, 

da mesma maneira que a lei confere ao administrador público a competência discricionária em 

determinados casos, também ao legislador é reconhecida certa discricionariedade:133 

 

Com efeito, do mesmo modo que a lei outorga ao administrador público a 

discricionariedade para a prática de certos atos, a Constituição atribui competência 

ao legislador infraconstitucional para legislar, porém sempre dentro da margem de 

discricionariedade que, implícita ou expressamente, lhe é deferida pelo Texto 

Supremo. Significa isto que o legislador não é sempre totalmente livre para tratar 

determinada matéria como melhor lhe convenha, porquanto esta conveniência – e 

mesmo, às vezes, a oportunidade – está limitada pela Constituição. 

 

                                                                                                                                                         
preceito o elemento lógico-normativo em que se descreve o que deve-ser, isto é, as consequências jurídicas 

que deverão ocorrer, quando no mundo concreto se verificam os fatos apontados na hipótese. Onde pode ser 

localizada a discricionariedade? Localiza-se na hipótese, ou seja, na descrição do suporte fático que ao se 

verificar desencadeia as consequências normativa? Localiza-se no preceito, isto é, na afirmação das 

consequências jurídicas estatuídas pela norma? A nosso ver, pode se localizar em ambos os elementos lógicos 

da norma. Tanto na hipótese, quanto no preceito pode haver a atribuição legal da discricionariedade 

administrativa” (CARDOZO, José Eduardo Martins. A discricionariedade e o Estado de Direito. In: GARCIA, 

Emerson (Coord.). Discricionariedade administrativa. 2. ed. Belo Horizonte: Arraes Editores, 2013. p. 51-

52).  
132  Cumpre ressaltar que, para o mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, também a finalidade comporta 

alguma discricionariedade, quando se tem presente o problema da indeterminação dos conceitos: “Pela 

mesma razão que propicia a irrupção de discricionariedade na hipótese da norma – concernente ao motivo – 

pode também ocorrer a discrição quanto à finalidade. Expressada esta por via de conceitos práticos, a 

indeterminação relativa daí resultante engendra certa liberdade administrativa que, inclusive, reflui sobre os 

motivos” (MELLO, 2019, p. 1.029). 
133  HORVATH, 2002, p. 54. 
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Com os olhos no modelo de constituição dirigente, J. J. Gomes Canotilho134 

dedicou-se ao estudo da vinculação do legislador diante dos preceitos constitucionais, 

lançando muitas luzes sobre o tema da liberdade de conformação do legislador 

infraconstitucional. Para o autor, na medida em que se afasta o dogma do legislador 

onipotente, afirmando-se, por conseguinte, sua vinculação constitucional e a exigência de 

constitucionalidade material das leis, torna-se necessário definir os contornos da liberdade no 

atendimento aos comandos constitucionais.  

Todavia, ressalta que quando se insiste em traçar um paralelismo entre a 

discricionariedade administrativa e a discricionariedade legislativa não se chega a qualificar 

essa última espécie. Para ele, o problema da discricionariedade legislativa emerge 

precisamente no contexto da constituição dirigente, já que “constatada que foi a substancial 

mutação da lei no estado constitucional democrático, impunha-se também precisar a 

colocação do legislador e respectivos actos legislativos no quadro vinculante de uma lei 

fundamental”, de modo que o ponto crucial da questão é “precisar materialmente a liberdade 

de actuação do legislador e demonstrar se a vinculação deste pelas normas constitucionais é 

inteligível dentro dos esquemas da discricionariedade”.135 

À vista das dificuldades de transposição da noção de discricionariedade 

administrativa para caracterizar a vinculação entre a Constituição e a atividade legislativa, 

Canotilho lança a afirmação de que, conquanto alguns preceitos constitucionais ofereçam 

apenas limites externos à atividade de produção legislativa, quando se compreende que o 

papel de legislar deve guardar compatibilidade material com as normas constitucionais – 

hierarquicamente superiores –, torna-se necessário tomar em consideração “o problema da 

determinação positiva dos actos legislativos”, bem como que “a lei, no Estado de Direito 

Democrático-Constitucional, não é um acto livre dentro da constituição; é um acto, positiva e 

negativamente determinado pela lei fundamental”.136 

                                                 
134  CANOTILHO, J. J. Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Coimbra Editora, 1994. p. 218. 
135  CANOTILHO, 1994, p. 216 e 228. Ao estudar-se o tema da discricionariedade legislativa é indispensável não 

perder de vista as substanciais diferenças entre as atividades administrativa e legislativa. Tomando-se em 

conta os ensinamentos de Celso Antônio Bandeira de Mello, rememora-se que a atividade administrativa é 

tipicamente instrumental, correspondendo “a um meio para alcançar escopos traçados fora do âmbito da 

Administração, porque instituídos pelo Legislativo” (MELLO, 2019, p. 1.034). Logo, é precisamente quando 

a Constituição subordina a atividade legislativa à consecução de determinados fins, deixando-os fora do 

alcance do legislador, que a possibilidade de se falar em discricionariedade legislativa se torna presente. 
136  “A vinculação da lei pela constituição e a subordinação material da actividade legislativa aos parâmetros 

constitucionais não é susceptível de ser hoje entendida, no moderno Estado de Direito Democrático-

Constitucional, como um simples problema de limites externos ou como um problema de autorização de 

competência. [...] É certo que, em alguns casos (muitos), os preceitos constitucionais pouco mais oferecem 
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Assim, buscando examinar a “gradação da vinculação positiva estabelecida pela 

constituição” que há de ser observada pelo legislador, o mestre português traz a lume o estudo 

da teoria das determinantes, distinguindo entre as determinantes autônomas e determinantes 

heterônomas. Enquanto estas últimas seriam “elementos ou factores ou determinantes que se 

impõem externa e materialmente às autoridades”, as determinantes autônomas consistem em 

“elementos, factores ou determinantes autonomamente introduzidos pelos agentes 

administrativos na valoração e ponderação das situações de facto”. À vista de tal distinção, 

afirma que “a vinculação constitucional é uma vinculação através da fundamentação e não 

através de simples limites”, ou seja, “a vinculação constitucional implica a determinação 

positiva dos actos legislativos pelas normas constitucionais”,137 e não apenas uma vinculação 

negativa.  

Em seguida, constata que a conformidade dos atos do poder público com a 

Constituição comporta, pois, uma dimensão negativa e uma dimensão positiva, de modo que, 

ademais dos limites constitucionais – negativos –, a lei deve ainda revelar-se compatível com 

as diretivas positivas emanadas do texto constitucional. Assim, aponta a existência de uma 

“diferenciação gradativa na concretização da atividade legiferante” e passa a classificar as 

competências legislativas de acordo com o nível de liberdade de conformação legislativa nos 

seguintes moldes: 

 

(i) competência de concretização legislativa, marcada por um âmbito de conformação mais 

restrito, vez que os interesses públicos já se encontram determinados no texto 

constitucional, caso em que a tarefa conformadora seria um verdadeiro poder-dever, 

exercido de modo determinado e dentro de certos limites;  

(ii) competência de qualificação legislativa positivamente vinculada, quando se reconhece ao 

legislador uma competência para articular interesses autonomamente, não apenas 

declarando os interesses emanados da constituição;  

(iii) competência de qualificação negativamente vinculada, quando se reconhece ao legislador 

uma margem de atuação negativamente limitada, ou seja, suscetível de ser contestada 

apenas quando revelar-se inegavelmente contrária à constituição; e 

                                                                                                                                                         
que limites externos de legiferação. Todavia, se a legislação é o cumprimento material, ou melhor, se deve 

estar em conformidade material com as normas hierarquicamente superiores da constituição, o problema da 

determinação positiva dos actos legislativos pode e deve pôr-se” (CANOTILHO, 1994, p. 243-244). 
137  CANOTILHO, 1994, p. 246-249. 
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(iv) competência de qualificação legislativa não arbitrária, naqueles casos em que o âmbito de 

conformação se mostra ainda mais abrangente, ficando o legislador jungido apenas à 

proibição do arbítrio. 

 

Lançada essa distinção, Canotilho retorna ao problema da possibilidade de se 

conceber a existência de uma discricionariedade legislativa e argumenta que ela se revelaria 

precisamente nos casos em que, ademais de limites negativos, o texto constitucional veicula 

também diretrizes positivas – determinantes heterônomas – a serem observadas pelo 

legislador no exercício de sua autonomia – valoração das circunstâncias de fato e finalidades 

sociais, políticas e econômicas do ato legislativo. Nesse caso, o controle da conformidade da 

atividade legislativa com a Constituição não se restringe à correspondência objetiva entre a lei 

e os preceitos constitucionais, impondo-se também uma “adequação teleológica”.138 

Entre nós, Pedro Estevam Alves Pinto Serrano também examinou o tema da esfera 

de liberdade do legislador e a possibilidade de enquadrá-la como uma discricionariedade 

legislativa. Inicialmente, pontua a necessidade de que se examine o significado jurídico da 

função legislativa e da lei enquanto produto de tal atividade, afirmando que aquela possui 

certas características fundamentais, a saber: (i) ser emanada do poder legislativo, (ii) observar 

o processo de produção constitucionalmente estabelecido (processo legislativo), e (iii) ter 

capacidade de inovar originariamente a ordem jurídica, sendo esta última a característica 

fundamental em vista do nosso regime constitucional,139 e que, aliás, a diferencia da atividade 

administrativa. 

Em sequência, pontua que o espectro de liberdade conferido pelo texto 

constitucional ao legislador para que exerça uma ponderação quanto à “conveniência e 

oportunidade do conteúdo prescritivo da norma legislativa” implica reconhecer-lhe a 

possibilidade de eleição de fins, no que difere da discricionariedade do administrador público 

que, quando existente – uma vez que a competência para a prática do ato administrativo pode 

ser plenamente vinculada –, “cinge-se apenas a escolher entre meios, ou então a completar os 

pressupostos de fato (ato discricionário), não repercutindo sobre a definição de fins, os quais 

                                                 
138   “A existir um caso típico de discricionariedade esse só pode ser quando, no âmbito das imposições 

constitucionais, o legislador, na eleição das determinantes autónomas (factores a ponderar pelo legislador 

segundo critérios de valoração própria), não obedece ao conteúdo directivo material das determinantes 

heterônomas. Quer dizer: só no caso em que existem determinantes heterônomas e autónomas e aquelas 

comandem ou dirijam positivo-materialmente estas últimas se poderá falar de discricionariedade legislativa” 

(CANOTILHO, 1994, p. 264-265). 
139  SERRANO, Pedro Estevam Alves Pinto. O desvio de poder na função legislativa. São Paulo: FTD, 1997. p. 

12. 
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lhe são dados pela norma legal”.140 Este seria, portanto, o nó górdio da questão acerca da 

transposição da noção de discricionariedade para a tarefa legislativa. 

Aprofundando-se nos estudos sobre a discricionariedade legislativa, o 

mencionado mestre alcança a percepção de que a esfera de liberdade do legislador positivo é 

distinta a depender do teor conotativo do comando constitucional do qual emana e que a 

diferencia de outros atos normativos:141 

 

Todavia, essa margem de liberdade criativa do legislador se manifesta em 

competências de qualidades diversas, no tocante a incorporar comandos na ordem 

jurídica por critérios próprios de valoração. Quanto maior o teor conotativo dos 

comandos materiais da Constituição, menor é o arco de possibilidades do legislador 

para incorporar valores materiais, por decisão autônoma, no ordenamento jurídico. 

Por vezes caber-lhe-á apenas modalizar valores materiais já consagrados no Texto 

Magno em linguagem direito-dever abstrata. Não deixará, em termos de linguagem 

prescritiva, de estar inovando originariamente a ordem jurídica, mas o que fizer terá 

um grau mínimo de incorporação de valores materiais criados autonomamente. 

No polo oposto, haverá hipóteses em que os comandos materiais da Constituição 

vincularão o legislador apenas negativamente, vedando a contradição. Abrir-se-á 

então, ao Parlamento uma amplíssima margem de valoração própria, com o 

legislador sendo levado a operar como um verdadeiro conformador da Constituição, 

e não como um real aplicador de comandos positivos. 

A força vinculativa do sistema constitucional pode de fato comportar graus diversos 

de densidade e abertura, indo da concretização à conformação. 

 

Em seguida, tomando como ponto de partida a classificação das competências 

legislativas proposta por Canotilho, anteriormente examinada, e aplicando-lhe algumas 

adaptações, Pedro Serrano secciona as competências legislativas em (i) competência de 

concretização legislativa, (ii) competência legislativa positivamente vinculada, e, por fim, (iii) 

competência legislativa negativamente vinculada.  

No primeiro caso, a vinculação constitucional seria mais restrita, uma vez que 

“cabe ao legislador apenas a complementação ou mesmo a simples declaração de tais 

determinações, enquanto modalização de uma relação jurídica abstrata ou tipológica”. Tal 

vinculação, segundo afirma, é marcada por um “sistema de condicionantes heterônomas”, na 

medida em que há obrigatoriedade da medida legislativa, inexistindo facultatividade quanto à 

sua adoção, há estipulação prévia da Constituição quanto aos fins da atividade legislativa, e, 

por fim, o preceito constitucional delimita os meios e limites materiais da providência 

legislativa, mediante a identificação dos “caminhos materiais para o atendimento das 

finalidades que almeja”.142 

                                                 
140  SERRANO, 1997, p. 14.  
141  SERRANO, 1997, p. 20. 
142  SERRANO, 1997, p. 23. 
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Noutro extremo, haveria situações em que o papel do legislador 

infraconstitucional é vinculado negativamente, encontrando-se “limitado apenas pela não 

contradição ou contrariedade ao sistema constitucional”. Exemplifica com a competência da 

União para legislar acerca do serviço postal, singelamente enunciada no inciso V do art. 22 da 

Constituição da República, que confere ao legislador “amplas fronteiras de criação e de 

decisão política – podendo estipular finalidades, diretivas materiais, pressupostos de fato e 

resultados jurídicos no tocante ao tema”, tendo como limite contingente tão somente o dever 

de não contradição.143 

Por fim, no que tem mais relevo para a nossa análise, encontram-se os casos de 

competência legislativa positivamente vinculada, entendidos como aquelas situações em que 

se assegura uma margem de liberdade mais ampla ao legislador, embora em caráter 

complementar às condicionantes heterônomas, cuidando-se mais de uma “complementação 

criadora do que uma iniciativa incondicionada”. O autor exemplifica justamente com a 

competência legislativa da União para instituir imposto sobre a propriedade territorial rural – 

art. 153, VI, § 4º, da Constituição da República –, que a despeito de conferir uma faculdade ao 

legislador, já que a União exerce livremente a competência para instituir o tributo, mediante a 

observância de certos limites de caráter negativo – vinculação negativa –, na medida em que 

deve observar balizas como as fornecidas pelos princípios constitucionais tributários, 

estabelece também uma vinculação de caráter positivo, na medida em que condiciona a 

fixação das alíquotas do imposto à finalidade de desestímulo à manutenção de propriedades 

improdutivas.  

Além disso, reconhece a existência de certa abertura vertical, uma vez que, a 

despeito da existência de condicionantes positivas, há uma considerável “vaguidade semântica 

que propicia a realização de escolha política entre alternativas de conduta constitucionalmente 

válidas”.144 

Dando sequência ao raciocínio, o autor indica compreender a discricionariedade 

como categoria da teoria geral do Direito, de modo a admitir-se sua aplicação também ao 

estudo da margem de liberdade de decisão política conferida pelo texto constitucional ao 

legislador, e assinala que a discricionariedade legislativa se faria presente desde que 

verificada a “designação das margens de liberdade de valoração própria do legislador, quando 

                                                 
143  “Inclui-se nesta categoria o amplo espectro de normas legais produzidas na esfera resultante da abertura 

constitucional horizontal, ou seja, as situações nas quais há omissão voluntária da Constituição quanto a 

estabelecer qualquer forma de regulação positiva da atividade legislativa” (SERRANO, 1997, p. 26).  
144  SERRANO, 1997, p. 25. 
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ocorrentes diretrizes materiais heterônomas (meio), em vista da obtenção de fins 

positivamente vinculados”. Isso se daria, portanto, sempre que o texto constitucional 

antecipasse os meios adequados à consecução de dada finalidade, estabelecendo uma relação 

meio-fim, ou seja, fixando certas vinculações positivas. 

Percebe-se, pois, que essa discricionariedade legislativa não consiste em mera 

transposição da noção de discricionariedade administrativa para a atividade legiferante. É que, 

enquanto na atividade administrativa a ideia de discricionariedade revela-se mais densa, 

significando uma “margem de liberdade” conferida pela lei ao administrador público,145 a 

ideia de discricionariedade legislativa revela-se nas situações em que a Constituição, ademais 

de prescrever um fim a ser perseguido pelo legislador, indica-lhe diretrizes materiais para que 

aquele fim seja alcançado, estabelecendo uma relação meio-fim que, acaso quebrada, 

configurará o vício de desvio de poder legislativo.146 

Aliás, a grande utilidade de tal sistematização é tornar possível a verificação da 

ocorrência de “desvio de poder legislativo”, como uma espécie de inconstitucionalidade 

material. A sua compreensão como modalidade específica de vício de inconstitucionalidade 

“aclara situações de inconstitucionalidade material que não se revelariam pelo simples 

contraste entre o objeto prescritivo imediato das normas constitucionais e o das leis 

inconstitucionais”.147 148 

Na atividade administrativa, o desvio de poder revela-se como “vício de 

legalidade por inobservância do fim expresso ou implícito na norma de direito”, consistindo 

em um empecilho ao “transbordamento da competência legal além de suas fronteiras, de 

modo a impedir que a prática do ato administrativo, calcada no poder de agir do agente, possa 

                                                 
145  SERRANO, 1997, p. 81.  
146  “Não basta haver um fim positivamente vinculado pela Constituição. É preciso que as normas magnas, ao 

estabelecerem a competência legislativa, ofereçam um mínimo de direcionamento material para a obtenção 

do fim. Aí teremos meios e fim. E na escolha e determinação desses meios poderemos ter a fraude da 

discricionariedade legislativa: o desvio de poder” (SERRANO, 1997, p. 79-85). 
147  SERRANO, 1997, p. 77. 
148  Em interessante passagem, o autor reforça a necessidade de se focalizar o desvio de poder legislativo 

enquanto espécie de inconstitucionalidade material, asseverando que as dificuldades quanto ao seu 

tratamento decorrem precisamente do fato de situar-se na fronteira entre o jurídico e o político: “Assim, o 

problema do desvio de poder legislativo apresenta dificuldades exatamente por se situar na fronteira do 

objetivamente aferível. Iremos até onde, em nossa compreensão, a objetivação for possível, tendo claro que 

tal conduta se trasveste mais em esforço do que em resultado. Lidar com o tema do desvio de poder 

legislativo é exatamente buscar verificar os limites objetivos da norma constitucional enquanto 

condicionadora da vontade legislativa. Precisamos avaliar a dimensão axiológica da Constituição, que é 

imensa, buscando as fronteiras de significação dos valores nela incorporados. Se, de um lado, os valores 

normativos sempre se expressam por conceitos polissêmicos, ou plurissignificativos, de outro há que se 

acordar que esses conceitos gozam de limites objetivos de significação e, portanto, passíveis de aferição 

empírica. Descrever a discricionariedade legislativa à luz de seus possíveis vícios é descrever os limites de 

vinculação dessa discricionariedade” (SERRANO, 1997, p. 71). 
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dirigir-se à consecução de um fim de interesse privado, ou mesmo de outro fim público 

estranho à previsão legal”, como ensina Caio Tácito.149 Cuida-se de vício objetivo, decorrente 

do fato de o agente afastar-se da finalidade contemplada na norma de competência, pouco 

importando “se o agente pretendeu ou não discrepar da finalidade legal, mas se efetivamente 

dela discrepou”.150 

Embora tradicionalmente estudado nos atos administrativos, o desvio de poder 

também pode se fazer presente na atividade legislativa, como aponta Celso Antônio Bandeira 

de Mello:151 

 

Tanto pode existir desvio de poder em ato administrativo quanto em ato legislativo 

ou jurisdicional. 

Assim como o ato administrativo está assujeitado à lei, às finalidades nela 

prestigiadas, a lei está assujeitada à Constituição, aos desideratos ali consagrados e 

aos valores encarecidos neste plano superior. 

Demais disto, assim como um ato administrativo não pode buscar escopo distinto do 

que seja específico à específica norma legal que lhe sirva de arrimo, também não 

pode a lei buscar objetivo diverso do que seja inerente ao específico dispositivo 

constitucional a que esteja atrelada a disposição legiferante expedida. Ou seja, se a 

Constituição habilita legislar em vista de dado escopo, a lei não pode ser produzida 

com traição a ele. 

É certamente verdadeiro que o desvio de poder poderá muito mais frequentemente 

encontrar espaço para irromper em atos administrativos do que em leis. A razão disto 

demora em que a margem de discrição dos primeiros em relação à lei será (de regra, 

ao menos) muito menor do que a margem de discrição da lei em relação à 

Constituição. Sem embargo, isto não interfere com o reconhecimento de que em 

ambas as hipóteses a compostura do vício é a mesma: consiste sempre no 

desencontro da providência tomada com a norma superior a que se deve obséquio; a 

saber: no primeiro caso, à lei, e, no segundo, à Constituição. 

 

Tomando como esteio as lições de Pedro Estevam Alves Pinto Serrano, no que se 

refere às leis gerais a abstratas, tal vício legislativo caracterizar-se-á como (i) desvio de 

finalidade legislativa, quando o legislador estipular “meio legal inadequado em face dos fins 

constitucionais”, ou como (ii) desvio de poder por vício causal, nos casos em que “a medida 

legal se revelar inadequada, contraditória ou irrazoável em relação aos fins a que ela própria 

                                                 
149  TÁCITO, Caio. O desvio de poder no controle dos atos administrativos, legislativos e jurisdicionais. Revista 

de Direito Administrativo, nº 188. Rio de Janeiro: Renovar/FGV, abr./jun. 1992. p. 1-13. 
150  MELLO, 2019, p. 1.039. 
151  MELLO, 2019, p. 1.040. Também nesse sentido são as reflexões de Caio Tácito: “No exercício de suas 

atribuições e nas matérias a eles afetas, os órgãos legislativos, em princípio gozam de discricionariedade 

peculiar à função política que desempenham. Temos, contudo, sustentado a necessidade de temperamento da 

latitude discricionária de ato do poder legislativo, ainda que fundado em competência constitucional e 

formalmente válido. O princípio geral de direito de que toda e qualquer competência discricionária tem como 

limite a observância da finalidade que lhe é própria, embora historicamente vinculado à atividade 

administrativa, também se compadece, a nosso ver, com a legitimidade da ação do legislador” (TÁCITO, 

1992, p. 4). 
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se destina”. 152  Cuidando-se de competências legislativas positivas vinculadas, ou seja, 

preceito constitucional que confere discricionariedade legislativa, é na compatibilidade entre 

os meios escolhidos pelo legislador e os fins a serem alcançados que se aferirá a 

conformidade entre o produto legislado e a Constituição. 

Não obstante, o mesmo autor bem destaca que, a par da possibilidade de se 

identificar a existência de discricionariedade legislativa pela relação meios-fins estabelecida 

no preceito constitucional que confere a competência de legislar, verifica-se uma 

complexidade adicional quando se está diante de conceitos constitucionais vagos ou 

polissêmicos: 

 

O problema do controle jurisdicional da competência legislativa discricionária ganha 

foros de complexidade perante a vaguidade e polissemia dos conceitos 

constitucionais vinculantes que lhe são congênitos, tais como proporcionalidade, 

razoabilidade entre meios e fins legislativos, etc. Há sempre o risco de ruptura dos 

limites da competência jurisdicional com a entrada indevida do Judiciário nos 

fatores de decisão autônoma política e social típicos da atividade legislativa. É 

necessário realizar-se o esforço teórico de emprestar à interpretação judicial o 

máximo de objetividade possível, de modo a mantê-la no papel institucional de 

garantidora do cumprimento da vontade constitucional vinculante.
153

 

 

Com efeito, constata-se que a vagueza ou polissemia existente nas fórmulas 

legislativas é constantemente identificada como uma das causas da margem de 

discricionariedade reconhecida ao administrador público, o que, na trilha perfilhada por Pedro 

Serrano, também se aplica à discricionariedade legislativa, já que não raros preceitos 

constitucionais também se valem de fórmulas porosas, dotadas de significativa abertura 

semântica, caso dos chamados conceitos jurídicos indeterminados. Contudo, volvendo às 

lições de direito administrativo, percebe-se que há robusta controvérsia doutrinária em torno 

da correlação que se pode estabelecer entre discricionariedade e fluidez dos conceitos 

existentes nos textos legislativos. 

De todo modo, temos por fixada a premissa de que a margem de liberdade do 

legislador infraconstitucional pode encontrar-se constitucionalmente plasmada como uma 

esfera de discricionariedade legislativa, quando se tratar de competência legislativa 

positivamente vinculada, ou seja, quando o texto constitucional estabelecer uma relação meio-

fim a ser observada pelo legislador. Noutro quadrante, cabe ainda aprofundar o estudo sobre a 

                                                 
152  SERRANO, 1997, p. 138. 
153  SERRANO, 1997, p. 112. 
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possibilidade de se identificar a existência, ou mesmo o alargamento, de tal discricionariedade 

como decorrência da presença de conceitos indeterminados no texto constitucional. 

 

3.2 Linguagem natural e indeterminação dos conceitos jurídicos 

 

Na medida em que o direito tem como finalidade precípua a regulação das 

condutas humanas, é inevitável que ele precise se valer de uma comunicação, coisa que, 

naturalmente, exige o emprego de determinada linguagem. É pela linguagem que o direito 

positivo dirige os comportamentos dos sujeitos, valendo-se de juízos que não se limitam a 

descrever condutas humanas, mas a prescrever como o indivíduo deve comportar-se.154 

Esses juízos ou proposições jurídicas são vazados por meio da linguagem natural, 

não formalizada, como, aliás, não poderia deixar de ser, uma vez que o Direito veicula regras 

destinadas à disciplina das relações sociais, tornando-se necessário que seus destinatários 

possam compreendê-las.155 Contudo, por mais que se empreguem esforços na tentativa de 

conferir à linguagem natural contornos mais precisos, como exige a estabilidade e a segurança 

na aplicação do Direito, é inevitável constatar que ela sempre acabará por apresentar certa 

abertura semântica, decorrente da textura aberta que lhe é própria.156 

Acerca da linguagem natural, Genaro Carrió157 aponta que seu uso pode encontrar 

duas ordens de dificuldades, consistentes nos fenômenos da ambiguidade e da vagueza. Com 

relação à ambiguidade, ela se faz presente quando não se sabe ao certo em qual contexto 

linguístico a palavra está sendo utilizada, de modo que as dificuldades práticas encontradas 

pelo intérprete poderão ser superadas acaso se tome a precaução de especificar, em todos os 

                                                 
154 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema do Direito Positivo. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2010. 

p. 33. 
155 CARRIÓ, Genaro R. Notas sobre derecho y lenguaje. 4. ed. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 1990. p. 49. 
156  “O teor verbal das leis, na sua função prático-comunicativa e de índole normativa, de que está excluído o 

carácter puramente formal de uma linguagem simbólica, é necessariamente de uma textura aberta: à 

significação ou ao conteúdo significativo das palavras e expressões legais é própria uma irredutível abertura 

semântica (semantische Spielraum), pois que são tanto intencionalmente como extencionalmente 

indeterminadas, e já por isso não é susceptível essa significação ou esse sentido de ser abstracta e 

absolutamente definido (i. e, único, certo e fixo), sendo antes sempre função pragmática do seu variável uso 

problemático-intencionalmente concreto. [...] Com efeito, nenhuma linguagem é tão ambígua como a 

linguagem comum – disponível para todos os usos, aberta a todas as realidades –, correlativa como é à 

imprevisível pluralidade e variedade de todos os contextos significantes (significativamente determinantes), 

pelo que nela e em cada um dos elementos os sentidos são tantos e tão diversos como os contextos possíveis 

– radicalmente indeterminada, exige uma contínua e intencional determinação” (NEVES, A. Castanheira. 

Metodologia jurídica: problemas fundamentais. In: Boletim da Faculdade de Direito – Stvdia Ivridica 1. 

Coimbra: Coimbra Editora, 2013. p. 117). 
157  CARRIÓ, 1990, p. 28. 
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casos suscetíveis de ensejar dúvidas, o sentido em que a palavra ou expressão acaba de ser 

empregada.  

Já a vagueza congrega aquelas situações em que embora inexista dúvida acerca do 

sentido em que certos termos tenham sido empregados, remanesce uma incerteza quanto à 

delimitação do campo de aplicação das palavras ou expressões, ou seja, quanto às situações 

concretas às quais a palavra efetivamente se aplica, uma vez que ela tem como critério de 

aplicação determinada característica contínua, que se verifica em graus variados:158 

 

Este fenômeno ocorre, por exemplo, cada vez que uma palavra tem como critério 

relevante de aplicação a presença de uma característica ou propriedade que de fato 

ocorre na forma de um continuum, como idade, ou altura, ou o número de cabelos 

que um homem pode ter, e pretendemos fazer cortes nesse continuum usando 

palavras ou expressões como “jovem”, “adulto”, “velho”, “homem maduro”; ou 

“alto”, “baixo”, “atarracado”; ou “careca”, “hirsuto”, etc. Nós já sabemos o que 

“jovem” ou “careca” significa. Não é uma questão de abdicação aqui. O problema é 

outro: não faz sentido perguntar em qual exata idade se deixa de ser jovem, ou 

quantos cabelos se deve ter para não ficar careca, ou quanto é preciso medir para ser 

alto. Tudo o que podemos dizer é que existem casos centrais ou típicos, contra os 

quais ninguém hesitaria em aplicar a palavra, e casos claros de exclusão em relação 

aos quais ninguém hesitaria em não usá-la. Mas no meio há uma área mais ou menos 

extensa de casos possíveis diante dos quais, quando ocorrem, não sabemos o que 

fazer. 

 

Nesse caso, assinala o mestre, o problema da vagueza se revela na zona de 

incerteza entre os casos centrais ou típicos e aqueloutros em relação aos quais se tem igual 

certeza quanto à inaplicabilidade de uma palavra ou expressão. É nessa região intermediária 

que haverá uma gama de casos de possível, porém incerta aplicação, denominada zona de 

penumbra:159 

 

Há um foco de intensidade luminosa onde os exemplos típicos são agrupados, 

aqueles diante dos quais não há dúvida de que a palavra é aplicável. Existe uma zona 

                                                 
158  Tradução nossa de: “Tal fenómeno acaece, por ejemplo, cada vez que una palabra tiene como criterio 

relevante de aplicación la presencia de una característica o propiedad que en los hechos se da en la forma 

de un continuo, como la edad, o la altura, o el número de cabellos que un hombre puede tener, y pretendemos 

hacer cortes en ese continuo valiéndonos de palabras o expresiones tales como “joven”, “adulto”, 

“anciado”, “hombre edad madura”; o “alto”, “bajo”, “retacón”; o “calvo”, “hirsuto”, etc. Ya sabemos lo 

que quiere decir “joven” o “calvo”. No se trata aquí de un problema de ambigüedad. El problema es este 

otro: carece de sentido preguntarse a qué precisa edad se deja de ser joven, o cuántos cabellos hay que tener 

para no ser calvo, o cuánto hay que medir para ser alto. Todo cuanto podemos decir es que hay casos 

centrales o típicos, frente a los cuales nadie vacilaría en aplicar la palabra, y casos claros de exclusión 

respecto de los cuales nadie dudaría en no usarla. Pero en el medio hay una zona más o menos extendida de 

casos posibles frente a los cuales, cuando se presentan, no sabemos que hacer” (CARRIÓ, 1990, p. 31). 
159 Tradução nossa de: “Hay un foco de intensidad luminosa donde se agrupan los ejemplos típicos, aquellos 

frente a los cuales no se duda que la palabra es aplicable. Hay una mediata zona de oscuridad circundante 

donde caen todos los casos en los que no se duda que no lo es. El tránsito de una zona a otra es gradual; 

entre la total luminosidad y la oscuridad total hay una zona de penumbra sin límites precisos. 

Paradójicamente ella no empieza ni termina en ninguna parte, y sin embargo existe” (CARRIÓ, 1990, p. 33). 
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mediata de escuridão circundante, onde situam-se todos os casos em que não há 

dúvida de que não há aplicação. O trânsito de uma área para outra é gradual; entre a 

luminosidade total e a escuridão total existe uma zona de penumbra sem limites 

precisos. Paradoxalmente, não começa nem termina em nenhum lugar, e ainda assim 

existe. 

 

É relevante destacar que a vagueza das palavras e expressões não é propriamente 

um defeito da linguagem, mas uma característica que se lhe revela inerente.160 Como destaca 

Bertrand Russel,161 vagueza ou precisão são características que somente podem ser atribuídas 

a uma representação que se faça das coisas, porque diz respeito à relação entre uma 

representação e aquilo que ela representa. Daí a afirmação de que uma definição é vaga 

quando a relação entre o sistema representativo e o sistema representado não é biunívoca, 

senão multívoca. 

Mais ainda, o filósofo destaca que todas as palavras podem ser utilizadas em certo 

domínio sem que subsista qualquer dúvida, tornando-se, todavia, questionáveis dentro de 

certa penumbra, para, em seguida, além da faixa ou zona de penumbra, tornarem-se 

indubitavelmente inaplicáveis. 162  A partir dessa ideia é que se pode compreender uma 

                                                 
160  Nesse sentido, a vagueza é caráter inevitável das expressões linguísticas, como leciona Paulo de Barros 

Carvalho: “Recobremos a lembrança de que as expressões linguísticas conservam sempre um mínimo de 

vaguidade em sua integridade compositiva, inafastável por maior que seja o esforço de argumentação para 

efeito de convencimento. Não há como escapar dessa porção movediça que se aloja nos termos e nos 

enunciados proposicionais, alimentando, incessantemente, os estudos semânticos. Admitir esse traço, porém, 

longe de trazer a insegurança que desde logo imaginamos, significa reconhecer que há uma matéria-prima 

própria para os discursos persuasivos, tecendo a linguagem jurídica que antecede a decisão normativa” 

(CARVALHO, Paulo de Barros. Os princípios constitucionais tributários no sistema positivo brasileiro. In: 

MARTINS, Ives Gandra; ELALI, André (Coord.). Elementos atuais de Direito Tributário: estudos e 

conferências. Curitiba: Juruá, 2005. p. 404). 
161  “La definición exacta es la siguiente: un sistema de términos relacionados en varias formas es la 

representación exacta de otro sistema de términos relacionados en varias otras formas si hay una relación 

biunívoca entre los términos de uno y los términos del otro y también una relación biunívoca entre las 

relaciones de uno y las relaciones del otro, tal que, cuando en uno de los sistemas dos o más términos tienen 

una relación que pertenece a ese sistema, los términos correspondientes del otro sistema tienen la relación 

correspondiente perteneciente al otro sistema. Los mapas, cartas, fotografías, catálogos, etc. entran todos en 

esta definición en cuanto son exactos. Por el contrario, una definición es vaga cuando la relación entre el 

sistema representativo y el sistema representado no este biunívoca, sino multívoca. Por ejemplo, una 

fotografía tan borrosa que pudiera representar igualmente a Brown, Jones o Robinson, es vaga. Un mapa en 

pequeña escala es generalmente más vago que un mapa en gran escala, porque no muestra todos los giros y 

recodos de los caminos, ríos, etc., de manera que varios cursos ligeramente diferentes son compatibles con 

la representación que proporciona. La vaguedad, evidentemente, es una cuestión de grado, que depende de 

la extensión de las posibles diferencias entre los diversos sistemas representados por la misma 

representación” (RUSSEL, Bertrand. Vaguedad. Trad. de E. Arias y L. Fornasari y Rev. de Mario Bunge. In: 

BUNGE, Mario. Antología Semántica. Buenos Aires: Ed. Nueva Visión, 1960. p. 21). 
162 “El hecho es que todas las palabras son sin duda atribuibles en cierto dominio, pero se tornan cuestionables 

dentro de una penumbra, fuera de la cual nuevamente son sin duda no atribuibles. Alguien podría tratar de 

obtener precisión en el uso de las palabras, diciendo que ninguna palabra puede ser aplicada en la zona de 

penumbra; pero por fortuna la penumbra misma no es exactamente definible, y toda la vaguedad que 

confiere al uso primario de las palabras, la confiere también cuando tratamos de fijar un límite a su 

indudable aplicabilidad” (RUSSEL, 1960, p. 18). 
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posterior afirmação do autor, no sentido de que a exatidão consiste em um limite ideal, sendo 

a vagueza das palavras uma questão de grau, de modo que elas podem ser mais ou menos 

vagas. 

É também nesse sentido que se torna compreensível a assertiva lançada por 

Genaro Carrió,  ao afirmar que todas as palavras são ao menos potencialmente vagas, ainda 

que, à primeira vista, assim não possa parecer: 

 

É verdade que, de fato, usamos muitas palavras sem que se suscitem quaisquer 

dúvidas; estas palavras não são atualmente vagas. Porém também é verdade que 

todas as palavras que usamos para falar sobre o mundo à nossa volta e sobre nós 

mesmos são, ao menos, potencialmente vagas. Suas condições de aplicação não são 

determinadas em todos os sentidos possíveis; podemos sempre imaginar casos, 

hipóteses ou circunstâncias em que o uso não indica a aplicação ou não aplicação do 

termo.163 
 

Assentadas essas ideias deve-se esclarecer, por conseguinte, que sendo 

ambiguidade e vagueza características próprias da linguagem natural – não formalizada – e, 

consequentemente, da linguagem jurídica que a emprega, não se pode concluir que os 

conceitos adotados pela linguagem jurídica não tenham significação determinável. Ao 

contrário, ao intérprete do direito caberá sempre a incumbência de precisar o sentido e o 

campo de aplicação das palavras empregadas pelos textos normativos, mesmo porque, como 

se tem afirmado, ambiguidade e vagueza estarão sempre presentes na linguagem natural 

empregada pelo Direito, havendo apenas variações de grau entre um e outro caso. 

Ademais, muitas vezes os textos normativos acabam empregando expressões 

dotadas de acentuadas ambiguidade e vagueza propositadamente, com o escopo de conferir 

mais permeabilidade da norma jurídica às transformações ocorridas no mundo fenomênico. É 

dizer, em diversos casos a abertura semântica da linguagem é perseguida como uma 

verdadeira técnica legislativa, a fim de que o texto normativo possua um grau mais elevado de 

maleabilidade, ampliando-se o seu campo de aplicação, como ocorre, aliás, com diversos 

preceitos constitucionais. 

Com efeito, o texto constitucional é campo propício para a utilização de fórmulas 

linguísticas marcadas pela vagueza, o que confere uma especial textura às normas 

                                                 
163  Tradução nossa de: “Es verdad que de hecho usamos muchas palabras sin que se susciten oportunidades de 

duda; tales palabras non son actualmente vagas. Pero también es verdad que todas las palabras que usamos 

para hablar del mundo que nos rodea, y de nosotros mismos, son, al menos, potencialmente vagas. Sus 

condiciones de aplicación no están determinadas en todas las direcciones posibles; siempre podemos 

imaginar casos, supuestos o circunstancias frente a los cuales el uso no dicta la aplicación ni la no 

aplicación del término” (CARRIÓ, 1990, p. 34). 
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constitucionais.164 Na medida em que serve como fundamento de validade de todas as outras 

normas integrantes do ordenamento jurídico, adiantando-lhes, inclusive, muitos conteúdos de 

significação, a Constituição está precipuamente vocacionada a veicular normas 

principiológicas e esquemáticas, razão pela qual se encontra dotada de diversos preceitos 

marcados por uma maior abertura e, como consectário lógico, menor densidade jurídica, 

conferindo-se ao intérprete um espaço mais amplo de apreciação.165 

Para J. J. Gomes Canotilho, 166  aliás, o reconhecido caráter aberto do direito 

constitucional se deve precisamente à circunstância de que a Constituição contempla uma 

regulamentação deliberadamente incompleta, ou seja, marcada pela existência de normas 

abertas, que possibilitam um processo constante de preenchimento e concretização. Destaca 

ainda que a abertura das normas constitucionais é coisa distinta da abertura da constituição, o 

que passa pela existência de um nível de abertura horizontal, nesse último caso, quando há um 

caráter fragmentário do texto constitucional. Diferente é o chamado nível de abertura vertical, 

relacionado ao “carácter geral e indeterminado de muitas normas constitucionais que, por isso 

mesmo, se abrem à mediação legislativa concretizadora”.167 

Não se quer com isso dizer que a Constituição tenha necessariamente preceitos 

abertos e marcados pela vagueza de suas expressões, tampouco que a interpretação 

constitucional reclame uma metodologia própria, distinta da metodologia em geral. Ao 

contrário, ambiguidade e vagueza não são características peculiares do texto constitucional, 

seja porque há diversos preceitos da legislação infraconstitucional que contém expressões 

marcadamente fluidas – caso do Código Civil, que em diversas oportunidades contempla um 

dever de boa-fé dos sujeitos, conquanto nem sempre seja possível afirmar com certeza que tal 

ou qual conduta esteja nela pautada –, seja porque não raro a própria Constituição emprega 

palavras dotadas de substancial concretude semântica, como faz, v.g., ao afirmar que o 

                                                 
164 COSTA, Regina Helena. Praticabilidade e justiça tributária: exequibilidade da Lei Tributária e direitos do 

contribuinte. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 28. 
165 Como leciona Luís Roberto Barroso: “A natureza da linguagem constitucional, própria à veiculação de 

normas principiológicas e esquemáticas, faz com que estas apresentem maior abertura, maior grau de abstração e, 

consequentemente, menor densidade jurídica. Conceitos como os de igualdade, moralidade, função social da 

propriedade, justiça social, bem comum, dignidade da pessoa humana, dentre outros, conferem ao intérprete um 

significativo espaço de discricionariedade. O problema dessa liberdade de conformação na interpretação judicial 

é mais agudo nos países de Constituição sintética, onde a plasticidade de certas cláusulas genéricas admite 

variações entre extremos. Porém, mesmo em Estados que adotam uma Carta analítica – ou casuística, como no 

caso brasileiro –, a questão se coloca com frequência” (BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da 

Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 

107). 
166 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional. 6. ed. Coimbra: Almedina, 1993. p. 147-148. 
167  CANOTILHO, 1993, p. 188. 
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imposto sobre produtos industrializados “não incidirá sobre produtos industrializados 

destinados ao exterior” – vide art. 153, § 2º, II, da Constituição da República. 

É também nesse sentido a lição de Andrei Pitten Velloso, para quem há um 

equívoco na assertiva de que a linguagem da Constituição esteja a reclamar exegese distinta 

daquela aplicável aos demais textos normativos, na medida em que ela contempla preceitos 

dotados de graus de abertura distintos: 

 

Usualmente se afirma que a linguagem da Constituição é aberta, ambígua, imprecisa, 

o que impõe a diferenciação de sua exegese em relação à dos atos normativos 

infraconstitucionais que são mais precisos, específicos. Grave engano: há na 

Constituição dispositivos e vocábulos muito mais precisos do que os constantes em 

códigos e leis esparsas. Tanto os signos constitucionais como os infraconstitucionais 

são, em relação à abertura semântica, heterogêneos, revelando graus de abertura 

significativamente diversos, o que evidencia a impossibilidade de acatar-se a 

generalização de que os signos constitucionais são mais imprecisos do que os legais, 

mesmo que se reconheça que, frequentemente, tal quadro ocorra. 

[...] 

Por isso, revela-se incorreto falar-se em abertura ou fechamento da linguagem 

constitucional: o que há são graus de abertura, como observa de forma lúcida 

Canotilho, que assinala serem a abertura e a densidade “grandezas variáveis” e 

classifica o grau de determinação numa escala de múltiplos níveis, em cujos 

extremos figuram preceitos com determinação máxima (entre os quais se inserem, 

para o autor, os preceitos de competência) e com determinação mínima.168 

 

À luz de tais considerações, concordamos com a afirmação do autor no sentido de 

que a interpretação da constituição não difere da interpretação das demais normas do 

ordenamento jurídico, bem como de que a abertura dos preceitos constitucionais se verifica 

em graus variados, oscilando entre um mínimo e um máximo de determinação. Não obstante, 

abraçamos a doutrina que enxerga no texto constitucional o ambiente propício para certa 

incompletude, necessária para que a Constituição possua adaptabilidade às transformações 

culturais do povo ao qual guarda referência, de modo que as posições ora expostas, antes de 

repelirem-se, mostram-se complementares. 

Por outro lado, na linha do pensamento de J. J. Gomes Canotilho, temos que a 

regulamentação deliberadamente incompleta é decorrente das duas dimensões fundamentais 

que, segundo o autor português, estariam presentes em qualquer texto fundamental, a saber, a 

pretensão de estabilidade e a pretensão de dinamicidade. A Constituição, enquanto ordem 

jurídica fundamental, pressupõe os caracteres de rigidez e estabilidade, notadamente quanto 

ao seu núcleo duro, mostrando-se indispensável ainda que o texto constitucional forneça 

                                                 
168  VELLOSO, Andrei Pitten. Conceitos e competências tributárias. São Paulo: Dialética, 2005. p. 140. 
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“aberturas para captar a dinamicidade da vida política e social”, de modo a ser compreendida 

como uma “ordem-aberta”.169 

Não por acaso, a compreensão da Constituição como ordem aberta ganha especial 

relevância em vista do emprego de expressões fluidas no texto constitucional, sobretudo 

quando se busca precisar o grau de vinculação do legislador infraconstitucional. 170  A 

ambiguidade e vagueza das expressões constantes no texto constitucional acabam por conferir 

ou mesmo ampliar a margem de discricionariedade legislativa e, com isso, tornam mais 

complexa a investigação dos limites da atividade conformadora do legislador 

infraconstitucional.  

A esta altura, pois, já é possível reter as seguintes constatações: (i) que o direito 

necessariamente deve se valer da linguagem natural; (ii) que, inevitavelmente, a linguagem 

jurídica contempla os mesmos problemas que atingem a linguagem natural, notadamente a 

ambiguidade e a vagueza, de modo a revelar certa abertura semântica; (iii) que conquanto as 

características de ambiguidade e vagueza estejam presentes nos textos normativos em geral, a 

linguagem do texto constitucional é sobejamente marcada pela utilização de palavras e 

expressões vagas, o que se dá não apenas acidentalmente, mas, sobretudo, por um deliberado 

intuito de conferir à Constituição certa abertura às transformações vindouras, como ocorre 

quando o texto constitucional emprega conceitos jurídicos indeterminados. 

Podemos afirmar que este é o caso do preceito estampado no artigo 155, § 2º, 

inciso III, da Constituição da República, que prescreve a seletividade do ICMS em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços. Ademais de certa ambiguidade da referência à 

seletividade – que será mais bem examinada ao confrontar-se a seletividade do ICMS com a 

seletividade do IPI, na medida em que o contexto normativo não permite definir ao certo o 

que seria conferir caráter seletivo ao imposto dos estados e do Distrito Federal –, o conceito 

jurídico de mercadoria ou serviço essencial encontra-se lançado em termos imprecisos, a 

autorizar o reconhecimento de significativa vagueza. Assim, parece claro que para o exame de 

tal preceito é indispensável uma melhor compreensão dos conceitos jurídicos indeterminados, 

                                                 
169 CANOTILHO, 2003, p. 1.435. 
170 A existência de diversos termos vagos e plurívocos é um dos aspectos que diferenciam a interpretação 

constitucional da interpretação típica de outros ramos do direito, como salienta Gilmar F. Mendes: 

“Interpretar a Constituição é buscar conhecer um ato normativo, uma lei; mas quando comparada com a 

interpretação típica dos outros ramos do Direito, a interpretação constitucional se cerca de características 

distintas, que lhe desenham um campo único. […] Acresce que a Constituição está repleta de termos vagos e 

plurívocos. Nela se aninham perspectivas divergentes e se adotam fórmulas de compromisso, por meio das 

quais se postergam para o quotidiano da política ordinária as decisões valorativas apenas pautadas pelo 

constituinte” (MENDES; BRANCO, 2017, p. 79). 
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notadamente quanto a sua estrutura, a fim de que se torne possível apontar os expedientes 

adequados à tentativa de esclarecer-lhe o conteúdo. 

O estudo dos conceitos indeterminados remete inexoravelmente à compreensão 

dos modos de pensar conceitual e tipológico, uma vez que é basicamente pela utilização de 

conceitos e tipos que o homem aproxima-se da realidade circundante com o escopo de dela 

apropriar-se e, com isso, compreendê-la.171 Nesse processo de apreensão, a linguagem mostra-

se indispensável, na medida em que somente se pode tomar conhecimento do que o homem 

pensa a respeito das coisas e dos fenômenos naturais quando o pensamento é expresso por 

meio de palavras, que se consideram associadas a tais pensamentos tanto por quem fala 

quanto por quem ouve.172 

Ao tomar conhecimento da realidade à sua volta o homem principia a realizar 

classificações com o propósito de dar nome às coisas e aos fenômenos, abstraindo algumas 

características dos objetos e tomando outras delas em consideração, de modo a lhes pontuar as 

semelhanças e diferenças, agrupando-as em classes e subclasses. Para cada classe ou 

subclasse de objetos o homem escolhe uma ou mais palavras que lhe serão correspondentes, 

de modo que a partir das notas características pode selecioná-las e formular juízos a seu 

respeito. 

Nesse referir-se às coisas e aos fenômenos o homem costuma valer-se de 

conceitos, através dos quais aqueles seriam aglutinados com base em suas notas 

características, ou seja, em seus traços distintivos. Assim, considerando-se que à luz do 

pensamento antigo as notas características seriam inerentes aos objetos considerados, Platão e 

Aristóteles definiam o conceito como a própria essência ou substância das coisas.173 

Noutro sentido, modernamente passa-se a compreender o conceito como “os 

elementos últimos de todos os pensamentos”, concepção que se importa em discernir entre o 

conceito e a imagem em relação a qual guarda referência.174 Assim, o conceito é “o núcleo 

                                                 
171  COSTA, 2007, p. 30. 
172  “Sólo se conoce lo que otro hombre piensa cuando pronuncia determinadas palabras y en la medida en que 

esas palabras están asociadas a pensamientos que ha tenido alguna vez quien las oye. Por eso, sólo la 

experiencia de cada cual permite saber de qué manera las palabras están unidas a un determinado 

pensamiento. Por eso, también, ni ahora se sabe ni posiblemente nunca se llegue a saber con certeza si las 

palabras y el pensamiento se unen al expresarse o si son lo mismo” (SAINZ MORENO, Fernando. 

Conceptos jurídicos, interpretación y discrecionalidad administrativa. Madrid: Editorial Civitas, 1976. p. 20). 
173  MORA, José Ferrater. Diccionario de Filosofía. Madrid: Alianza Editorial, 1990. p. 557. 
174  MORA, 1990, p. 559. 
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irradiador de um significado, isto é, o elemento demonstrador de algo”, não se confundindo 

com o termo, que, em última análise, é a forma através da qual o conceito se expressa.175 

Daí a afirmação de Sainz Moreno176 no sentido de que a palavra e o conceito, 

conquanto sejam inseparáveis, mostram-se inconfundíveis. Com efeito, “lo que la palavra 

significa generalmente es su concepto”, razão pela qual conclui que “el análisis del 

significado del concepto debe partir del estúdio de la palabra o palabras a la que 

inseparablemente el concepto va unido”. O conceito se revela, portanto, através do 

significado que se pode construir a partir de um termo.  

O direito positivo, na medida em que faz uso da linguagem comum ou ordinária, 

obviamente lança mão dos conceitos, daí podermos falar em conceitos jurídicos ou conceitos 

legais.177 Contudo, como adverte Eros Grau, os conceitos jurídicos guardam a peculiaridade 

de não se referirem a objetos, mas a significações atribuíveis a objetos: 

 

O “objeto” do conceito jurídico não existe “em si”; dele não há representação 

concreta, nem mesmo gráfica. Tal objeto só existe “para mim”, de modo tal, porém, 

que sua existência abstrata apenas tem validade no mundo jurídico quando a este 

“para mim”, por força de convenção normativa, corresponde um – seja-me permitida 

a expressão – “para nós”. 

Apenas e tão somente na medida em que o “objeto” – a significação – do conceito 

jurídico possa ser reconhecido uniformemente por um grupo social poderá prestar-se 

ao cumprimento de sua função, que é a de permitir a aplicação de normas jurídicas 

com um mínimo de segurança e certeza. 

[...] 

Na linguagem – ou instância – jurídica, portanto, as expressões dos conceitos 

jurídicos são signos de segundo grau, isto é, signos de significações (signos de 

primeiro grau) atribuíveis – ou não atribuíveis – a coisas, estados ou situações. 

O objeto do conceito jurídico expressado, assim, é uma significação atribuível a uma 

coisa, estado ou situação – e não a coisa, estado ou situação.178 

 

Por outro lado, os textos jurídicos podem se valer de fórmulas mais ou menos 

precisas, donde resulta a necessidade de se distinguir entre conceitos e tipos. Nas lições de 

Karl Larenz,179 enquanto o conceito caracteriza-se por estar fixado por meio de uma definição, 

aplicando-se ao objeto tão somente quando nele for possível encontrar todas as notas 

                                                 
175  “Existe, pois, entre a palavra (significante) e a coisa (realidade objetiva ou coisificação semântica), um 

elemento intermediário, que é o significado. Neste é que se situa o conceito. Logo, o conceito é o significado 

do termo” (COSTA, 2007, p. 31). 
176  SAINZ MORENO, 1976, p. 32. 
177  COSTA, 2007, p. 32. 
178  GRAU, Eros Roberto. Por que tenho medo dos juízes: a interpretação/aplicação do direito e os princípios. 9. 

ed. São Paulo: Malheiros, 2018. p. 149-152.  
179  LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3. ed. Trad. de José Lamego. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1997. p. 307. 
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características que o definem, o tipo, ao contrário, contempla notas características que não 

precisam estar integralmente presentes, podendo verificar-se em maior ou menor medida. 

A distinção entre tipos e conceitos encontrou substancial investigação no direito 

alemão, como bem retrata Luís Eduardo Schoueri, a partir da doutrina de Karl-Heinz Strache:  

 

A ideia de “tipo” foi sistematizada por Strache, que coloca o “tipo” em oposição a 

conceito. Para Strache, enquanto um conceito jurídico permite uma definição exata, 

com contornos precisos, no tipo não cabe falar em definição, mas em descrição; o 

conceito se define a partir de seus contornos, i.e., afirmando-se quais os pontos que 

ele não pode ultrapassar sob pena de fugir do conceito que se procura, enquanto o 

tipo se descreve a partir do seu cerne, i.e., daquilo que ele deve preferencialmente 

possuir. Sua descrição não apresenta os elementos necessários para uma 

diferenciação, mas aqueles característicos segundo determinado ponto de vista, ou 

os “típicos”.180 

 

A esse respeito, Misabel Derzi realizou aprofundado estudo, produzindo clássica 

monografia, de indispensável consulta a quantos se interessem pelo tema. Após observar 

distintos usos do vocábulo tipo no Direito, a autora leciona que há um sentido comum para o 

emprego da palavra, a significar a atitude de “abstrair as particularidades individuais, para 

colher o que é comum ou repetitivo”, de modo que “tipo será, então, o que resultar desse 

processo de abstração generalizante, vale dizer, a forma média ou frequente, ou aquela 

especialmente representativa, ou ainda, o padrão normativo ideal”.181 

Em que pese conceitos e tipos sejam ambos decorrentes de abstrações realizadas 

em momento pré-jurídico, ou seja, antes da produção do texto legislado, tratam-se de 

estruturas que se distinguem pelo grau de precisão, já que os conceitos – também chamados 

conceitos classificatórios – são caracterizados pela rigidez de suas notas características, de 

maneira que, não estando presentes na situação fática todos os elementos que o compõe, não 

estará configurada a situação hipotética descrita no texto normativo;182 já o tipo é dotado de 

                                                 
180  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 273.  
181 DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito Tributário, Direito Penal e Tipo. 2. ed. Belo Horizonte: Editora 

Fórum, 2018. p. 64. 
182 “Um conceito está fixado por meio da sua definição, de tal modo que haja de aplicar-se a um evento concreto 

ou situação de facto só quando e sempre que se possam nele encontrar o conjunto das notas características da 

definição. Esta proposição não vale para o tipo. As notas características indicadas na descrição do tipo não 

precisam, pelo menos algumas delas, de estar todas presentes; podem nomeadamente ocorrer em medida 

diversa. São com frequência passíveis de gradação e até certo ponto comutáveis entre si. Consideradas 

isoladamente, só têm o significado de sinais ou indícios. O que é decisivo é, em cada caso, a sua conexão na 

realidade concreta. Se uma determinada situação de facto se pode ou não ordenar ao tipo é algo que não pode, 

nestes termos, ser decidido consoante contenha ou não todas as notas características tidas como 

imprescindíveis. Trata-se antes de se saber se as notas características tidas como típicas estão presentes em 

tamanho grau e intensidade que a situação de facto no seu todo corresponda à imagem fenomênica do tipo. O 

tipo não se define, descreve-se. Não se pode subsumir à descrição do tipo; mas pode-se, com a sua ajuda, 

ajuizar se um fenómeno pode ou não integrar-se no tipo” (LARENZ, 1997, p. 307). 
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significativa abertura, de flexibilidade estrutural, de modo que nele “há sempre notas, 

características, não necessariamente constantes em todos os objetos que abrange, mas que 

permitirão distinguir o típico do atípico”.183 

Em suma, se por um lado o conceito revela-se seletivo, rígido, de modo que os 

objetos ou estão incluídos ou excluídos em seus limites – conforme pertençam ou não ao 

conjunto –, os tipos mostram-se fluidos, não funcionando com uma relação de exclusão, de 

modo que os objetos podem ser compatíveis com o tipo em maior ou menor medida, sem que 

disso resulte a sua inaplicabilidade.184 

Ocorre que a distinção entre os tipos e os conceitos classificatórios é uma questão 

de grau,185 podendo se identificar figuras de transição que não podem ser enquadradas em 

uma ou outra classe. Na visão de Misabel Derzi,  tais figuras intermediárias teriam relevância 

para o direito tributário, uma vez que admite-se, prevalecendo nesse ramo do direito a 

tendência conceitual classificatória como decorrência do arcabouço de princípios que lhe é 

aplicável, quando muito a existência de tipos incipientes ou resíduos tipológicos: 

 

Da mesma forma, no Direito Tributário, embora seja marcante a tendência 

conceitual classificatória, as metas a alcançar de adaptação e permeabilidade às 

necessidades econômico-sociais (política aduaneira, e cambial, necessidades do 

consumo e abastecimento do mercado interno, economicidade e comodidade na 

arrecadação etc...) resultam, em certas espécies tributárias, na possibilidade de 

graduação de alíquotas e bases de cálculo pelo Poder Executivo. Veremos que, nesse 

último ramo do Direito, entretanto, só se admitem tipos em caráter incipiente, ou 

seja, resíduos tipológicos, pois a segurança que leva à estabilidade das relações 

jurídicas, a igualdade no sentido meramente formal (uniformidade) e a 

praticabilidade são determinantes principais.186 

 

Dentre as tais figuras intermediárias podem ser focalizados os conceitos jurídicos 

indeterminados, definidos por Karl Engisch187 como aqueles “cujo conteúdo e extensão são 

em larga medida incertos”. Convém salientar, todavia, que tal nomenclatura, muito corriqueira 

na doutrina pátria, é francamente rechaçada por alguns autores sob o fundamento de que “a 

indeterminação apontada em relação a eles não é dos conceitos (ideias universais), mas de 

suas expressões (termos)”, razão pela qual seria mais adequado falar-se em “termos 

                                                 
183 DERZI, 2018, p. 84. 
184  DERZI, 2018, p. 89. 
185  COSTA, 2007, p. 36. 
186  DERZI, 2018, p. 133. 
187  ENGISCH, Karl. Introdução ao pensamento jurídico. 11. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2014. 

p. 208. 
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indeterminados de conceitos”, posição adotada por Eros Grau.188 Não obstante, estamos com 

Regina Helena Costa no sentido de admitir-se a expressão “conceitos indeterminados”, posto 

que já consagrada doutrinariamente, compreendendo-os como “aqueles cuja realidade a que 

se referem não aparece bem definida, cujo conteúdo e extensão não estão delimitados 

precisamente”.189 

Ocorre que os conceitos indeterminados, embora marcados pela fluidez, são 

sempre suscetíveis de alguma determinação, o que, todavia, reclama a identificação de seus 

elementos estruturais, providência indispensável para poder explicitar aos menos as linhas 

gerais de sua aplicação. Daí emerge a questão de saber se o emprego de conceitos jurídicos 

indeterminados nos preceitos normativos é efetivamente uma causa de discricionariedade, ou 

se, ao contrário, a indeterminação dos conceitos cingir-se-ia a um mero problema de 

interpretação. 

 

3.3 Conceitos indeterminados e competência legislativa discricionária 

 

Existe clássica controvérsia doutrinária acerca da possibilidade de se correlacionar 

conceitos indeterminados e competência discricionária. Com efeito, o tema foi foco de ampla 

controvérsia no direito alemão e sedimentou-se em duas correntes antagônicas, identificadas 

como a teoria da multivalência e a teoria da univocidade: 

 

[...] Desse conflito doutrinário, como bem precisou Antonio Francisco de Sousa, 

sedimentou-se o surgimento das duas principais correntes que até hoje se 

entrechocam no Direito alemão, em controvérsia que se espalhou pelo mundo: a 

teoria da multivalência, com razízes em Bernatzik, que afirma que ‘na 

interpretação e aplicação dos conceitos legais indeterminados são possíveis 

várias decisões certas (poder discricionário)’, e a teoria da univocidade, 

fundada em Tezner, que sustenta que na interpretação e aplicação desses 

conceitos só existe ‘uma única solução correta’ (poder vinculado). Partindo-se do 

pressuposto da multivalência, portanto, grosso modo, pode-se dizer que a decisão 

administrativa tomada com base nas várias interpretações possíveis de um conceito 

jurídico indeterminado seria uma decisão marcada pela discricionariedade e não 

passível de ser revista por qualquer forma de controle judicial. Ao revés, considerada 

também de modo simplista a tese da univocidade, seria correta a afirmação de que só 

existiria um único sentido correto e próprio para os conceitos jurídicos 

                                                 
188  “Este ponto era e continua a ser, para mim, de importância extremada: não existem conceitos indeterminados. 

Se é indeterminado o conceito, não é conceito. O mínimo que se exige de uma suma de ideias, abstrata, para 

que seja um conceito, é que seja determinada. Insisto: todo conceito é uma suma de ideias que, para ser 

conceito, tem de ser, no mínimo, determinada; o mínimo que se exige de um conceito é que seja determinado. 

Se o conceito não for, em si, uma suma determinada de ideias, não chega a ser conceito” (GRAU, 2018, p. 

159). 
189  COSTA, Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa. Justitia, v. 

145, ano 51. São Paulo: Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de São 

Paulo/Associação Paulista do Ministério Público, jan./mar. 1989. p. 37.  
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indeterminados. Esse sentido único seria revelado exclusivamente por uma atividade 

de intelecção ou de interpretação jurídica do conceito, o que, naturalmente, 

permitiria sempre o controle judicial da decisão administrativa tomada. (grifos 

nossos).190 

 

Para Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández, 191  a eventual 

existência de conceitos jurídicos indeterminados não caracteriza a discricionariedade 

administrativa, uma vez que a indeterminação dos conceitos esgotar-se-ia com o ato de 

aplicação da norma. Em suas lições, pontua que conquanto exista uma indeterminação no 

enunciado, esta não se traduziria numa indeterminação de suas aplicações, de modo que 

somente seria possível extrair do preceito uma única solução justa, alcançada por meio de 

uma atividade cognitiva e, portanto, não volitiva – como seria próprio da discricionariedade. 

Ao tomar posição sobre o assunto, o mestre Celso Antônio Bandeira de Mello192 

aponta que em inúmeras situações, em vista de um conceito impreciso “mais de uma 

intelecção seria razoavelmente admissível, não se podendo afirmar, com vezos de senhoria da 

verdade, que um entendimento divergente do que se tenha será necessariamente errado”. 

Desse modo, a discricionariedade caracterizar-se-ia pela existência de certa margem de 

liberdade, seja esta uma liberdade volitiva, porque o preceito admite duas ou mais 

possibilidades de aplicação, seja uma liberdade intelectiva, decorrente da possibilidade de 

distintas apreensões de dado conceito impreciso. O entendimento adotado pelo mestre 

evidencia, consequentemente, um conceito abrangente de discricionariedade, que abarca não 

apenas os casos em que a norma confere uma possibilidade de escolha ao aplicador entre duas 

ou mais possibilidades igualmente válidas, mas também aquelas situações em que ela 

contempla conceitos vagos: 

 

Do que se expôs neste tópico resulta que a noção de discricionariedade não se 

adscreve apenas ao campo das opções administrativas efetuadas com base em 

                                                 
190  CARDOZO, 2013, p. 58-59. 
191  “Sobre esta base se cae inmediatamente en la cuenta de que una buena parte de los supuestos 

tradicionalmente tenidos por atribuciones de potestad discrecional por las Leyes no son sino el enunciado de 

simples conceptos jurídicos indeterminados. Durante mucho tiempo, especialmente tras la formulación 

clásica del concepto de discrecionalidad por el austríaco Tezner, se identificó ésta con la utilización por la 

Ley de conceptos imprecisos, entendiéndose que en tales casos habría que interpretar que la precisión última 

de dichos conceptos correspondía discrecionalmente a la Administración. Hoy se ve que justamente en tales 

casos la discrecionalidad está excluida y que más que remitir la Ley a una decisión libre de la 

Administración, en cuyo ejercicio saldrían indiferentes jurídicos o contenidos igualmente justos, se trata, por 

el contrario, de delimitar una única solución justa cuya búsqueda reglada debe hacer la Administración 

cuando a ella corresponde su aplicación, y cuyo control último, por ser un control de legalidad, es accesible 

al juez” (ENTERRÍA, Eduardo García de; FÉRNANDEZ, Tomás-Ramon. Curso de Derecho Administrativo. 

v. I, 12. ed. Madrid: Thomson Civitas, 2004. p. 467). 
192  MELLO, 2006, p. 22.  
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critérios de conveniência e oportunidade – tema concernente ao mérito do ato 

administrativo. Certamente o compreende, mas não se cinge a ele, pois, também 

envolve o tema da intelecção dos conceitos vagos. Resulta, pois, que são incorretos 

– por insuficientes – os conceitos de discricionariedade que a caracterizam 

unicamente em função do tema do “mérito” do ato administrativo, isto é, da 

“conveniência ou oportunidade do ato”.193 

 

Com a devida vênia àqueles que entendem em sentido oposto, partindo de um 

conceito amplo de competência discricionária, estamos com Celso Antônio Bandeira de Mello 

quando vislumbra o emprego de conceitos imprecisos como uma das causas de 

discricionariedade administrativa – embora tenhamos presente a ideia de que mesmo os 

conceitos imprecisos tenham algo de vinculados, como será mais bemdetalhado adiante.  

Cotejando-se essa premissa com aqueloutra anteriormente firmada, no sentido de 

que há discricionariedade legislativa quando a competência constitucionalmente estabelecida 

fixa uma relação meio-fim (pela imposição de diretrizes positivas ao legislador), alcançamos a 

percepção de que, com efeito, os contornos da discricionariedade legislativa podem tornar-se 

mais nebulosos quando o texto constitucional, ao veicular a norma de competência, vale-se de 

conceitos indeterminados.  

A partir dessa confluência de ideias, temos que a discricionariedade do legislador 

pode se fazer presente em graus variados, sendo certa a sua existência quando a competência 

legislativa esteja positivamente vinculada, com diretrizes materiais determinadas, tornando a 

atuação legislativa vinculada quanto à relação meio-fim; ademais, seus contornos podem 

tornar-se menos nítidos quando a competência legislativa encontrar-se marcada pelo emprego 

de conceitos indeterminados, conferindo-se uma margem de liberdade mais ampla ao 

legislador. 

Volvendo os olhos à Constituição tributária, é certo que o sistema constitucional 

tributário brasileiro encontra-se permeado de certos limites de caráter negativo – vinculações 

negativas –, como é o caso, v.g., do preceito contido no art. 152 da Constituição da República, 

segundo o qual “é vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer 

diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência 

ou destino”, ou mesmo aquela veiculada pelo art. 149, § 2º, inciso I, a estabelecer que as 

contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico “não incidirão sobre as receitas 

decorrentes de exportação”. 

Não obstante, temos presente a percepção de que, ao menos em matéria de 

tributos, a Constituição da República veicula predominantemente competências legislativas 

                                                 
193  MELLO, 2006, p. 22.  
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positivamente vinculadas, através da identificação de determinadas finalidades – sejam elas 

fiscais ou extrafiscais – associadas à prescrição de certos meios a serem empregados para sua 

consecução. Tome-se como exemplo a fixação das alíquotas do imposto predial e territorial 

urbano. Ao identificar uma finalidade constitucionalmente relevante – desestímulo à 

manutenção de propriedades improdutivas – o art. 182, § 4º, inciso II, da Constituição da 

República faculta ao poder público municipal, mediante lei específica, para área incluída no 

plano diretor, instituir “imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no 

tempo”. Para tanto, deverá o legislador seguir algumas diretrizes materiais, como a edição de 

lei específica, a correlação com o plano diretor e a referência à propriedade de solo urbano 

não utilizado ou subutilizado, o que acaba por caracterizar a relação meio-fim. 

Em verdade, ao exame das normas de competência tributária é possível extrair que 

a maior parte delas encontra-se vinculada ao menos quanto aos seus elementos essenciais, na 

medida em que o texto constitucional fixa os limites de cada um dos aspectos ou critérios da 

norma padrão de incidência, a configurar determinantes heterônomas ou vinculações 

positivas.194 Essa vinculação, em regra, tende a revelar-se por meio de termos dotados de 

acentuada precisão, o que decorre da necessidade de segurança jurídica própria do modelo 

constitucional tributário implementado em nossa Constituição, não sendo frequente a 

ocorrência de aberturas verticais.195 

A distinção entre abertura horizontal e abertura vertical encontra cuidadoso 

tratamento na doutrina de Andrei Pitten Veloso. 196  Ao debruçar-se sobre o sistema de 

competências tributárias desenhado na Constituição de 1988, o autor aponta que a abertura 

horizontal é concernente à amplitude da matéria regulada, ao passo que a abertura vertical 

respeita a densidade dessa regulação. Assim, salienta que embora o sistema de competências 

tributárias brasileiro não admita qualquer abertura horizontal, já que houve a outorga de 

competência para todo e qualquer fato de conteúdo econômico, aliada à previsão de 

competências residuais através dos artigos 154, I, e 195, § 4º, da CR – posição que vai ao 

encontro das clássicas lições do mestre Geraldo Ataliba, já examinadas –, seria forçoso 

reconhecer alguma abertura vertical, já que “inexiste uma determinação semântica completa 

dos enunciados constitucional-tributários”. 

O autor esclarece que, no que concerne aos preceitos constitucionais atributivos 

de competência tributária aos entes políticos, a Constituição teria adotados vocábulos bastante 

                                                 
194  CARRAZZA, 2017, p. 613. 
195  SERRANO, 1997, p. 25. 
196  VELLOSO, 2005, p. 147-149. 
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precisos, não havendo uso de pautas de valoração a exigirem preenchimento, sobretudo 

quanto à definição dos fatos tributáveis. Aliás, a esse respeito, salienta que a mais ampla 

abertura teria sido conferida pelo art. 153, VII, que empregou a expressão “grandes fortunas”, 

dotada de pouca densidade. Todavia, nem por isso o autor descarta que o sistema 

constitucional tributário possa contar com termos e expressões dotados de “diferentes graus 

de precisão”, posicionamento com o qual comungamos: 

 

Nos preceitos que conferem competências impositivas aos entes políticos, não são 

utilizadas pautas de valoração carecedoras de preenchimento valorativo, as quais se 

caracterizam por tornar intensa a necessidade de um pensamento orientado de forma 

axiológica. [...] Por outro lado, não se pode fechar os olhos ao fato de que inexiste 

uniformidade na densidade semântica dos dispositivos que compõem o sistema de 

competências tributárias. Os enunciados integrantes desse subsistema são compostos 

por termos e expressões que apresentam diferentes graus de precisão, o que, aliás, é 

característico de qualquer texto jurídico. Essa diferença da determinação semântica, 

no entanto, não é radical, figurando os vocábulos mencionados, em geral, numa 

faixa de acentuada rigidez vertical.197 

 

Ao exame dos preceitos que integram o sistema constitucional tributário, temos 

que a maior parte deles possui realmente grau de definição bastante elevado, próximo ao 

daqueles que definem os fatos tributáveis por cada ente político. Não obstante, neles é 

possível reconhecer a existência de uma faculdade conferida ao legislador infraconstitucional, 

seja quanto ao próprio exercício da competência legislativa tributária, seja quanto à 

implementação de certas medidas, que podem ser oportunamente valoradas através de 

critérios políticos, mas que deverão revelar-se meios aptos à consecução do fim colimado. 

Como instrumento de aferição dessa compatibilidade entre meios e fins, têm 

especial importância o exame das noções de razoabilidade e proporcionalidade,198 que tendo 

origem na ideia de razoabilidade do direito norte-americano, a partir do substantive due 

process of law, e de proporcionalidade do direito alemão, através das noções de adequação, 

necessidade e proporcionalidade em sentido estrito, implica em condenar-se “a discrepância 

                                                 
197  VELLOSO, 2005, p. 147-149. 
198  Estevão Horvath, com esteio no entendimento do tribunal constitucional italiano, aponta ser a 

discricionariedade legislativa um campo propício para o controle através da razoabilidade e da 

proporcionalidade: “Para a Corte Constitucional italiana, um dos significados de discricionariedade 

legislativa está em que o legislador deve ater-se, ao menos em certos casos, a perseguir os fins estabelecidos 

nas normas constitucionais (assim como a atividade administrativa deve perseguir o interesse público 

determinado pela lei). Em suma, a escolha do legislador está pré-fixada pelo fim previsto pela Constituição. 

Aplicando-se ao que aqui nos interessa mencionar, temos que o legislador tributário das pessoas políticas da 

federação brasileira pode editar lei criando ou majorando tributos; tem, porém, de obedecer, entre outros, o 

princípio que proíbe tributo com efeito de confisco. O que é isto senão uma limitação à discricionariedade 

legislativa? Como deverá portar-se, então, o legislador? À falta de critérios mais objetivos, servir-se da 

razoabilidade, da proporcionalidade etc.” (HORVATH, 2002, p. 58). 
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entre o meio utilizado e o fim desejado, que não guardam congruência ou adequação, 

tornando excessiva e desarrazoada a interdição de direitos”.199 

Urge esclarecer o problema adicional que se revela ao intérprete quando os 

preceitos constitucionais que embasam o exercício da competência legislativa contemplam 

aberturas verticais, por veicularem conceitos indeterminados, já que a mera consideração da 

relação meio-fim revelar-se-á insuficiente à delimitação da liberdade de conformação 

legislativa e, consequentemente, ao controle da discricionariedade do legislador por meio dos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade.  

De fato, pode ser que ao delinear as vinculações positivas constantes de certos 

preceitos tributários o texto constitucional utilize conceitos fluidos, imprecisos, como no caso 

do art. 153, § 3º, IV, da Constituição da República, segundo o qual a União deverá perseguir o 

fim consistente no estímulo à aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto sobre 

produtos industrializados: 

 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

[...] 

IV – produtos industrializados; 

[...] 

§ 3º O imposto previsto no inciso IV: 

[...] 

IV – terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte 

do imposto, na forma da lei. 

 

Tal diretriz de estímulo à aquisição de bens de capital pelo contribuinte do 

referido imposto é de fácil compreensão. Bens de capital são aqueles destinados à produção 

de outros bens e, no contexto da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, 

permitirá que este continue a realizar operações econômicas sujeitas à incidência do imposto, 

mantendo ou até mesmo ampliando suas atividades produtivas. Contudo, o texto 

constitucional estabelece a redução do impacto do IPI como meio a ser implementado, mas 

não explicita com clareza por quais expedientes ou em qual intensidade se levaria a efeito a 

redução do impacto do IPI, remetendo essa decisão ao legislador infraconstitucional. 

Por outro lado, volvendo os olhos ao tema que mais nos interessa, também quanto 

à seletividade em função da essencialidade das mercadorias ou serviços, a Constituição da 

República veiculou uma competência legislativa positivamente vinculada, porém, vazada em 

termos imprecisos. Vejamos o que dispõe o art. 155, § 2º, III, da Constituição da República: 

                                                 
199  TÁCITO, Caio. A razoabilidade das leis. Revista de Direito Administrativo, v. 204. Rio de Janeiro: Renovar, 

1996. p. 2. 
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Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: 

[...] 

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior; 

[...] 

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

[...] 

III – poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços; 

 

Percebe-se que o preceito normativo veicula um fim a ser perseguido, consistente 

na atenuação da carga tributária do ICMS em atenção à essencialidade das mercadorias e dos 

serviços objeto das operações econômicas tributadas, e, por outro lado, prescreve um meio 

para consecução de tal finalidade, consistente na implementação de caráter seletivo ao 

imposto. Contudo, em razão da porosidade da linguagem empregada, o texto constitucional 

não dá pistas do que seria mercadoria ou serviço essencial e tampouco chega a precisar 

através de quais expedientes se atenderia ao almejado caráter seletivo. Em suma, conquanto o 

texto constitucional estabeleça uma finalidade – atenuação da incidência tributária sobre 

produtos e serviços reputados essenciais – e indique uma diretriz material quanto aos meios 

para fazê-lo – seletividade –, a indeterminação dos conceitos pode tornar mais complexa a 

delimitação da margem de discricionariedade legislativa. 

Assim, torna-se claro que, diante da previsão constitucional de uma competência 

legislativa positivamente vinculada, marcada pela identificação de uma relação entre meios e 

fins, porém vazada em termos imprecisos, pode operar-se uma sensível ampliação da margem 

de discricionariedade do legislador infraconstitucional. Consequentemente, torna-se 

indispensável compreender o conceito indeterminado em seus elementos estruturais, na 

expectativa de que, ao fim e ao cabo, seja possível incorporar à análise certas ferramentas 

capazes de permitir a definição dos contornos da discricionariedade legislativa. 

 

3.4 Estrutura dos conceitos indeterminados e delimitação da margem de 

discricionariedade legislativa 

 

Considerando que já afirmamos que (i) a Constituição tributária contempla a 

presença de conceitos indeterminados, que (ii) a indeterminação dos conceitos é própria da 

linguagem natural empregada pelo direito positivo, que (iii) os conceitos indeterminados são 

resíduos tipológicos, situados entre a rigidez dos conceitos e a fluidez dos tipos, e que (iv) o 
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emprego dos conceitos indeterminados em preceitos constitucionais veiculadores de 

competência legislativa positivamente vinculada são capazes de tornar mais nebulosos os 

contornos da margem de discricionariedade do legislador, queda ainda a necessidade de 

melhor investigar esses conceitos, notadamente quanto à definição de suas respectivas 

estruturas internas, com o escopo de precisar a medida da discricionariedade decorrente de 

sua adoção pelos textos normativos. 

Como apontam Eduardo García de Enterría e Tomás-Ramón Fernández,200 todo 

conceito indeterminado possui um núcleo fixo, também denominado zona de certeza, 

identificado por dados prévios e seguros, ao qual se segue uma zona intermediária, 

denominada halo conceitual, e, por fim, uma zona de certeza negativa, na qual se reconhece 

inaplicável o conceito em exame.201  Nesse sentido, não haveria completa imprecisão do 

conceito, na medida em que esta se restringiria à zona intermediária ou halo conceitual. 

É bem verdade que tampouco a identificação desse halo conceitual seja tarefa que 

se possa realizar com precisão. Ao contrário, Genaro Carrió 202  chama a atenção para a 

circunstância de que a própria transição entre as zonas de certeza é fluida, gradual, não sendo 

possível delimitar com precisão a zona de penumbra, que “no empieza ni termina em ninguna 

parte, y sin embargo existe”, ao passo em que Sainz Moreno,203 após identificar as zonas de 

certeza positiva e zona de certeza negativa como círculos concêntricos, dentre os quais estaria 

situada a faixa correspondente à zona de indeterminação, esclarece que “las líneas de ambos 

círculos son también borrosas”. 

Ocorre que, como já visto em linhas volvidas, mesmo diante da circunstância de 

que os conceitos indeterminados possuam estruturalmente uma zona fluida, de duvidosa 

aplicação, autorizada doutrina rechaça a possibilidade de que seu emprego nos textos 

normativos seja capaz de conferir alguma margem de discricionariedade ao aplicador da 

norma, na medida em que esta consistiria em uma atividade volitiva, de escolha livre entre 

duas ou mais possibilidades lícitas, ao passo que a interpretação do conceito indeterminado 

                                                 
200  ENTERRÍA; FÉRNANDEZ, 2004, p. 468. 
201  Também são muito didáticas as lições de Karl Engisch: “Com Philipp Heck, podemos distinguir nos 

conceitos jurídicos indeterminados um núcleo conceitual e um halo conceitual. Sempre que temos uma noção 

clara do conteúdo e da extensão dum conceito, estamos no domínio do núcleo conceitual. Onde as dúvidas 

começam, começa o halo do conceito” (ENGISCH, 2014, p. 209).  
202  CARRIÓ, 1990, p. 33. 
203  “[...] Por eso, el problema de la indeterminación puede explicar-se gráficamente mediante unos círculos 

concéntricos. El círculo interno traza el límite de una zona de certeza positiva (es seguro que eso pude 

denominarse con ese término); el círculo externo marca el límite de una certeza negativa (es seguro que eso 

no puede denominarse así). Entro esos dos círculos hay una zona de duda, de indeterminación. Se trata, por 

supuesto, de una explicación gráfica aproximada porque las líneas de ambos círculos son también borrosas” 

(SAINZ MORENO, 1976, p. 70-71). 
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seria atividade essencialmente cognitiva, não relacionada à vontade do aplicador. Contudo, de 

acordo com as premissas adotadas no presente trabalho, temos encampado um conceito mais 

amplo de discricionariedade, de modo a compreender que ela pode decorrer da existência de 

conceitos jurídicos indeterminados no preceito normativo.  

Assim, em linha de princípio, o delineamento das zonas de certeza do conceito 

permitirá localizar, mesmo que por aproximação, os casos claros em torno dos quais não 

haverá dúvida acerca da aplicabilidade da palavra ou expressão, não havendo de se falar em 

margem de discricionariedade decorrente do emprego do conceito indeterminado. Lado outro, 

ao transitar pela zona borrosa do halo conceitual se tornaria possível identificar uma margem 

de discricionariedade, decorrente da fluidez do conceito.204 

Entretanto, mesmo diante dessa constatação ainda sobeja alguma controvérsia. 

Isso porque há sólidos posicionamentos doutrinários no sentido de que a existência de tal 

margem de discricionariedade estaria a depender da espécie de conceito indeterminado 

adotado pelo texto normativo. Nesse sentido, como salienta Regina Helena Costa,205 caso o 

texto jurídico empregue conceitos de experiência (teoréticos), não sobejará dúvida após o 

exercício interpretativo, na medida em que o caso situado no halo do conceito poderia ser 

concretamente reconduzido a uma das zonas de certeza; não obstante, diante de conceitos de 

valor (práticos ou não teoréticos), remanesceria um “campo nebuloso”, a reclamar o mesmo 

tipo de “apreciação subjetiva” que caracteriza a discricionariedade.206 

                                                 
204  Também nessa perspectiva é a lição de Lúcia Valle Figueiredo, para quem a existência de conceitos jurídicos 

indeterminados nos preceitos normativos traz inicialmente um problema de interpretação e, somente num 

segundo momento, em vista da insuficiência do texto normativo, afigura-se a existência de “alguma 

discricionariedade”: “Não é pelo fato de estar a Administração diante de conceitos plurissignificativos ou 

indeterminados que terá possibilidade de escolha. O conceito deverá ser interpretado para ser aplicado. Desta 

forma, tem-se como primeiro limite da competência discricionária a adequada interpretação. [...] No primeiro 

momento, após a interpretação, ter-se-á ainda de verificar a subsunção, e, portanto, só depois é que se vai 

colocar ‘alguma’ discricionariedade. Não se deveria dizer ‘alguma’, ‘pouca’, ou ‘muita’ discricionariedade, 

mas, só para que se tenha uma convenção das palavras, diria ‘alguma’ parcela de discricionariedade” 

(FIGUEIREDO, 2008, p. 216-218). 
205  COSTA, 1989, p. 48. 
206  Acerca da distinção entre conceitos de valor e conceitos de experiência é válido trazer a lume o 

posicionamento original de Paulo Roberto Lyrio Pimenta. Para o autor, a distinção entre as espécies de 

conceitos repousa na intensidade da carga valorativa, uma vez que, a rigor, todos os conceitos exigem uma 

valoração do aplicador: “[...] A nosso ver, todo conceito é valorativo, pois todos exigem um juízo de 

valoração para ser aplicado. O que muda é o grau de intensidade em que a carga valorativa se manifesta. Por 

esse motivo, é mais apropriado defender a existência de conceitos normativos referidos a situações empíricas 

e de conceitos normativos não referidos a situações empíricas. Em todos, reafirme-se, a valoração estará 

presente, sendo que a segunda classe, por se tratar de um conceito que não encontra referência em um suporte 

físico, o grau de valoração é mais intenso” (PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Os conceitos indeterminados no 

Direito Tributário. In: ROCHA, Valdir de Oliveira. Grandes questões atuais do Direito Tributário. v. 17. São 

Paulo: Dialética, 2013. p. 240). 
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Tratando de tal distinção, Sainz Moreno207 afirma que enquanto os conceitos de 

experiência permitem emitir juízos objetivos, controláveis judicialmente, os conceitos de 

valor seriam puramente subjetivos. Não obstante, o autor remarca que referida distinção, 

conquanto existente, não se revelaria suficientemente precisa, na medida em que tanto os 

conceitos de experiência como os de valor seriam dotados da mesma estrutura e contariam, 

igualmente, com zonas de certeza positiva e negativa e um halo conceitual.  

A esse respeito é bastante esclarecedora a doutrina de Afonso Rodrigues 

Queiró.208 Para o autor, ao atribuir a determinado órgão certa função, a norma jurídica toma 

como pressuposto que seu exercício somente se dará em vista da ocorrência de certa situação 

de fato e que esse referido fato pode pertencer ao mundo da natureza ou ao mundo da cultura. 

Quanto aos primeiros fatos, a norma faz uso de conceitos teoréticos, verificáveis pelo código 

verdadeiro/falso, ao passo em que os segundos são referidos pela norma a partir de conceitos 

práticos ou não teoréticos, em relação aos quais “não existe uma lógica de valor universal, 

mas concepções individuais, acientíficas, subjetivas”. 

Ao referir-se aos conceitos jurídicos de valor, nominando-os “conceitos jurídicos 

normativos”, Karl Engisch209 aponta tratar-se daqueles conceitos que operam referência a 

valores, ou seja, “a específicas ideias valoradoras do Direito”. Cuidar-se-ia de conceitos que 

“visam dados que não são simplesmente perceptíveis pelos sentidos ou percepcionáveis, mas 

que só em conexão com o mundo das normas se tornam representáveis e compreensíveis”, o 

que exemplifica com conceitos como “indecoroso”, “íntegro”, “indigno” e “vil”. 

Retomando o tema da relação entre conceitos jurídicos indeterminados e 

discricionariedade em trabalho mais recentemente, Regina Helena Costa reafirmou o 

posicionamento de que “a menção a conceitos indeterminados pela lei pode ou não conduzir à 

atribuição de liberdade discricionária à Administração Pública”, de modo que “a solução à 

questão somente pode ser fornecida casuisticamente, considerando o tipo de conceito 

empregado pela norma”. Desse modo, considera que a distinção entre conceitos de 

experiência e conceitos de valor é efetivamente relevante para o problema da 

discricionariedade: 

 

Os conceitos jurídicos indeterminados podem ser classificados em conceitos de 

experiência e conceitos de valor. E, conforme pretendemos demonstrar, quando se 

                                                 
207  SAINZ MORENO, 1976, p. 282. 
208  QUEIRÓ, Afonso Rodrigues. Reflexões sobre a teoria do desvio de poder em Direito Administrativo. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1940. p. 27-28. 
209  ENGISCH, 2014, p. 211-212. 
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tratar de conceitos de experiência o administrador, após socorrer-se do processo 

interpretativo, torna preciso o conceito, não lhe restando qualquer margem de 

liberdade de escolha de seu significado. Quando estivermos diante de conceitos de 

valor, diversamente, caberá àquele, terminada a interpretação, uma vez restando 

ainda um campo nebuloso do conceito que esta não foi suficiente para eliminar, 

definir o conceito por intermédio de sua apreciação subjetiva, que outra coisa não é 

que a própria discricionariedade.210 

 

Noutra passagem, pondera com a inviabilidade de se equiparar a determinação de 

sentido das duas espécies de conceitos indeterminados: 

 

Acreditamos, realmente, que o melhor entendimento parta desta orientação. Isso 

porque não se pode equiparar a determinação de conceitos de experiência ou 

empíricos com o preenchimento de significação dos conceitos de valor. No primeiro 

caso procede-se por meio de interpretação, processo que é vinculado a critérios 

preexistentes e no qual a vontade do agente é irrelevante. Na segunda hipótese, 

diversamente, essa operação não é suficiente para delinear o conteúdo do conceito. É 

preciso mais: é a vontade do agente, mediante critérios próprios, pessoais, que 

conduzirá à significação do conceito.211 

 

A partir dessa revisitação ao tema a autora põe em destaque que, no entanto, a 

segregação entre conceitos de valor e conceitos de experiência não pode ser tomada em 

termos absolutos, havendo a necessidade de se “remarcar a possibilidade de casos-limite, 

segundo os quais conceito de experiência, no caso concreto, poderá ensejar discricionariedade 

e, de outro lado, conceito de valor que, na situação específica, não a oportunize”.212 Assim, 

nem sempre a presença de conceitos de valor conduzirá à discricionariedade, ao passo que, 

por outro lado, o emprego de conceitos de experiência poderá não desaguar em vinculação. 

Lança, portanto, uma nova compreensão acerca da discricionariedade resultante de conceitos 

indeterminados: 

 

Com efeito, se o legislador optar pela utilização de conceitos de experiência, 

determináveis mediante interpretação, o controle judicial usualmente é amplo, 

exatamente por caber ao Judiciário, com função típica, interpretar o alcance das 

normas jurídicas, para sua justa aplicação. 

Diversa será situação se se tratar de conceitos de valor, cuja significação é 

preenchida por meio da apreciação subjetiva do órgão administrativo. Nesse caso, o 

controle judicial, como regra, é apenas um controle de contornos, de limites, pois se 

assim não fosse se estaria substituindo a discricionariedade administrativa pela 

judicial, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico.213 

                                                 
210  COSTA, Regina Helena. Conceitos jurídicos indeterminados e discricionariedade administrativa: revisitando 

o tema. In: WALD, Arnold; JUSTEN FILHO, Marçal; PEREIRA, Cesar Augusto. O Direito Administrativo 

na atualidade: estudos em homenagem ao centenário de Hely Lopes Meirelles. São Paulo: Malheiros, 2017. 

p. 1.008. 
211  COSTA, 2017, p. 1.010. 
212  COSTA, 2017, p. 1.011. 
213  COSTA, 2017, p. 1.011. 
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O entendimento perfilhado por José Eduarto Martins Cardozo214 parece caminhar 

no mesmo sentido, ao afirmar que “os conceitos jurídicos indeterminados podem gerar para o 

administrador público a atribuição de poderes discricionários”, deixando entrever que, em 

verdade, a existência ou não de discricionariedade dependerá das situações concretas de que 

se esteja a tratar. Nessa linha, os conceitos jurídicos indeterminados deverão ser sempre 

submetidos à interpretação, de modo que, a encontrar-se um único sentido possível e 

adequado, haveria vinculação, ao passo que, remanescendo vários sentidos possíveis, 

aceitáveis e razoáveis, haver-se-á de reconhecer a existência de discricionariedade. 

Temos, portanto, que embora a existência de conceito jurídico indeterminado 

possa eventualmente ensejar faculdade discricionária, isso nem sempre ocorrerá, havendo de 

se distinguir, ainda, entre conceitos de experiência e conceitos de valor. Em regra, a diferença 

entre tais conceitos dependerá da presença de referência a fatos da realidade empírica, 

suscetíveis de serem comprovados ou refutados, ou, ao contrário, da referência a valores 

subjetivos, de difícil ou inviável demonstração probatória. 

Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que os conceitos de experiência 

e de valor são conceitos, e, como tais, possuirão sempre zonas de certeza positiva e negativa 

que, embora mais nebulosas do que nos conceitos ditos determinados, podem eventualmente 

comportar demonstração através de provas, rendendo ensejo ao controle judicial e, também, 

afastando a margem de apreciação subjetiva do agente. Assim, a investigação acerca da 

existência de uma margem de discricionariedade decorrente do emprego de conceitos 

jurídicos indeterminados cingir-se-á àquelas situações alocadas no halo ou zona de penumbra 

dos conceitos indeterminados de valor, quando não seja possível precisá-lo, à luz das 

circunstâncias concretas. 

Por fim, é importante destacar que o emprego de conceitos jurídicos 

indeterminados pelo texto constitucional pode tornar a liberdade de conformação do 

legislador mais ampla seja quanto aos fins a serem a perseguidos, seja quanto aos meios aptos 

                                                 
214  “Em síntese, portanto, em face de todas essas considerações, podemos afirmar que é rigorosamente 

equivocado imaginar-se que os conceitos jurídicos indeterminados geram necessariamente um poder 

discricionário ou que jamais podem gerar esse poder ao administrador público. Ao contrário, tais conceitos, 

em confronto com o mundo dos fatos, às vezes podem gerar poderes discricionários, às vezes não. Quando 

geram, as alternativas válidas identificadas pelo fato de exegese integrarão o mérito do ato, e o controle 

jurisdicional jamais poderá revê-las. Quando não geram, estaremos diante do exercício de um poder 

vinculado passível de revisão, em caso de invalidade da decisão tomada, pelo exercício da função 

jurisdicional do Estado” (CARDOZO, 2013, p. 64-65). 
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à sua consecução. É que, como leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, a discricionariedade 

pode estar localizada na hipótese, no mandamento, ou mesmo na finalidade da norma jurídica: 

 

As considerações precedentes autorizam-nos a afirmar que a discricionariedade pode 

decorrer: I) da hipótese da norma, isto é, do modo impreciso como a lei haja 

descrito a situação fática (motivo), isto é, o acontecimento do mundo empírico que 

fará deflagrar o comando da norma, ou da omissão em descrevê-lo. Pode também 

derivar II) do comando da norma, quando dele se houver aberto, para o agente 

público, alternativas de conduta, seja (a) quanto a expedir ou não expedir o ato, seja 

(b) por caber-lhe apreciar a oportunidade adequada para tanto, seja (c) por lhe 

conferir liberdade quanto à forma jurídica que revestirá o ato, seja (d) por lhe haver 

sido atribuída competência para resolver sobre qual será a medida mais satisfatória 

perante as circunstâncias. Acrescentaria, finalmente, em descompasso com a 

doutrina esmagadoramente predominante, que a discrição pode resultar ainda III) da 

finalidade da norma. É que a finalidade aponta para valores, e as palavras (que 

nada mais são além de rótulos que recobrem as realidades pensadas, ou seja, vozes 

designativas de conceitos) ao se reportarem a um conceito de valor, como ocorre na 

finalidade, estão se reportando a conceitos plurissignificativos (isto é, conceitos 

vagos, imprecisos, também chamados de fluidos ou indeterminados) e não 

unissignificativos. (grifos nossos).215 

 

Tomando todas essas considerações sob a ótica da discricionariedade legislativa, 

temos por confirmada a assertiva de que o emprego pelo texto constitucional de conceitos 

jurídicos indeterminados pode tornar mais ampla a discricionariedade conferida ao legislador 

infraconstitucional. Contudo, em vista da distinção propugnada entre conceitos de experiência 

e conceitos de valor, que aqui acolhemos, ao menos em regra, os conceitos indeterminados 

somente ocasionarão uma ampliação da liberdade de conformação legislativa quando possam 

ser compreendidos como conceitos de valor e, por isso, demandam uma apreciação subjetiva 

do intérprete. 

Cabe advertir, ainda, que essa distinção não pode ser tomada em termos absolutos. 

Assim, quando o texto constitucional veicular uma competência legislativa positivamente 

vinculada, prescrevendo meios a serem implementados pelo legislador com vistas à 

consecução de dada finalidade, haverá discricionariedade legislativa, de modo a caracterizar-

se uma margem de apreciação legislativa somente controlável através dos critérios de 

razoabilidade/proporcionalidade. 

Caso a competência legislativa em questão seja veiculada por preceito 

constitucional que contenha conceitos jurídicos indeterminados, haverá, também, de se 

questionar diante de qual espécie de conceito se está. Isso porque, ao menos em regra, quando 

se estiver diante de um conceito de valor (prático ou não teorético), haverá uma margem 

                                                 
215  MELLO, 2006, p. 18-19.  
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adicional de discricionariedade legislativa, em cujos lindes o legislador infraconstitucional 

terá liberdade para transitar. Ressalve-se eventuais situações-limite em que, diante das 

circunstâncias concretamente demonstradas através da linguagem das provas, for possível 

reconduzir o fato a uma das zonas de certeza do conceito jurídico indeterminado que se 

pretende aplicar
216

. 

Portanto, a estrutura dos conceitos jurídicos indeterminados pode servir à 

compreensão da margem de discricionariedade conferida ao legislador, quando o preceito 

constitucional veiculador de competência positivamente vinculada encontre-se vazado em 

termos imprecisos. É o que se pode verificar do estudo da seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços, prevista para o ICMS no artigo 155, § 2º, 

inciso III, da Constituição Federal, e que se exterioriza por meio de uma competência 

legislativa positivamente vinculada, porém, marcada pela indeterminação do conceito de 

mercadoria ou serviço essencial. 

                                                 
216  A recondução da situação fática à zona de certeza positiva do conceito, portanto, reclama a demonstração por 

meio de provas, o que somente se há de admitir por meio da linguagem própria do direito positivo, como 

leciona Susy Gomes Hoffmann: “É dito popular que não importa o fato e sim a versão sobre o fato. Pensamos 

que tal frase, propagada vulgarmente, guarda em si o centro de nossa ideia, pois, o fato, como o próprio verbo 

se apresenta, é passado e ao passado não há como se retornar a não ser por meio das lembranças. E as 

lembranças são linguagens sobre o fato que ficaram em nossa memória, escritos, em vídeos, em todos, em 

sentimentos que, para serem expressos ou traduzidos, necessitam de uma versão, requerem uma linguagem 

sobre aquele acontecimento. Então o que sabemos sobre o fato são as versões, as linguagens que temos sobre 

ele. E, no sistema positivo, os fatos serão apresentados pelos enunciados feitos sobre eles, os quais forem 

fundamentos nas provas. [...] Assim, não há como enunciar um fato, no sistema do direito, sem que tal 

enunciação não seja dada com base na linguagem das provas”. (HOFFMANN, Susy Gomes. Teoria da prova 

no Direito Tributário. Campinas: Copola Editora, 1999. p. 72-74). 
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4 ICMS SELETIVO: ASPECTOS GERAIS E FINALIDADES 

CONSTITUCIONAIS 

 

4.1 Aspectos gerais do ICMS 

 

Em vista da minudência da Constituição de 1988 em matéria tributária, o sistema 

jurídico-tributário brasileiro há de ser compreendido essencialmente como um sistema 

constitucional tributário,217  na medida em que repousam no texto constitucional as bases 

estruturantes – e vinculantes – da atividade estatal de exigir tributos.218 

Com efeito, em que pese as primeiras constituições brasileiras tenham sido 

bastante singelas acerca da matéria tributária, a Constituição de 1988 é especialmente 

pormenorizada quanto ao tratamento dos tributos,219  o que cria importantes limitações à 

liberdade do legislador tributário e vincula a legalidade às condutas do administrador público. 

Aliás, como visto anteriormente, considerando que no Estado Constitucional o texto da 

constituição assume posição preponderante no ordenamento jurídico, inclusive como 

repositório de diversos direitos fundamentais do cidadão, também o Estado Fiscal passa a 

estar constitucionalmente limitado no exercício da tributação. 

                                                 
217  Para uma melhor compreensão do direito positivo como sistema, recomenda-se o exame das lições de Paulo 

de Barros Carvalho (CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário, linguagem e método. 3. ed. São Paulo: 

Noeses, 2009. p. 212-213) e de Roque Antonio Carrazza (CARRAZZA, 2017, p. 48), ambos a apontar a 

possibilidade de se reconhecer caráter sistemático ao direito posto, refutando-se o posicionamento que 

distingue entre ordenamento e sistema. Em tal análise, cumpre não perder de vista a lição de Geraldo Ataliba 

acerca dos sistemas: “O caráter orgânico das realidades componentes do mundo que nos cerca e o carácter 

lógico do pensamento humano conduzem o homem a abordar as realidades que pretende estudar, sob critérios 

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

harmônico da composição de diversos elementos em um todo unitário, integrado em uma realidade maior. A 

esta composição de elementos, sob perspectiva unitária, se denomina sistema. Os elementos de um sistema 

não constituem o todo, com sua soma, como suas simples partes, mas desempenham cada um sua função 

coordenada com a função dos outros” (ATALIBA, 1968, p. 4). 
218  COSTA, Regina Helena. Tributação e dignidade da pessoa humana. In: SCHOUERI; Luís Eduardo; 

BIANCO, João Francisco; MORAES E CASTRO, Leonardo Freitas de; DUARTE FILHO, Paulo César 

Teixeira. Estudos de Direito Tributário: em homenagem ao Prof. Gerd Wili Rothmann. São Paulo: Quartier 

Latin, 2016. p. 805. 
219 Enquanto a Constituição Imperial de 1824 trazia uma única menção ao vocábulo “impostos”, estipulando ser 

privativa da Câmara dos Deputados a competência para sua instituição, a Constituição Republicana de 1891 

foi um pouco mais cuidadosa, explicitando a competência tributária da União e dos Estados e positivando, já 

naquele momento, alguns princípios que se enraizariam em nosso ordenamento jurídico-tributário. Porém, foi 

com a Emenda Constitucional n. 18/65 que restaram introduzidas profundas alterações na Constituição de 

1946, produzindo o molde do sistema constitucional tributário atual, finalmente aperfeiçoado e consolidado 

com a Constituição Cidadã de 1988. Tem-se, pois, que ao longo da história republicana brasileira as 

constituições foram se revelando cada vez mais minudentes quanto à disciplina da tributação, bem como que 

o texto constitucional ora vigente é resultado de um processo histórico de amadurecimento do ordenamento 

jurídico-tributário nacional. 
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Conquanto seja mais usual referir-se ao conjunto das normas constitucionais sobre 

matéria tributária como “sistema constitucional tributário”, não se deve esquecer, todavia, que, 

a rigor, cuida-se de um verdadeiro subsistema, integrante do sistema constitucional brasileiro, 

na medida em que contempla o subconjunto das normas constitucionais que versam sobre 

matéria tributária. Cuida-se, aliás, de uma importante constatação, já que sendo parte do todo 

constitucional, esse subconjunto mantém relações de coordenação horizontal com as demais 

normas constitucionais, somente podendo ser tomado separadamente em caráter estritamente 

didático.220 

Por outro lado, a despeito de sua exaustividade em matéria tributária, a 

Constituição não chegou a criar tributos, mas apenas delineou as competências para instituí-

los, de modo a poder-se caracterizá-la como uma carta repartidora de competências.221 Ao 

explicitar os tributos que poderão ser criados pela União, estados, Distrito Federal e 

municípios, discriminando-lhes seus aspectos principais, o texto constitucional dirige-se 

precipuamente aos respectivos poderes legislativos dos entes tributantes, que não poderão 

instituí-los em desconformidade com os arquétipos nela definidos.222 

No que respeita aos impostos, especificamente, convêm remarcar que o texto 

constitucional cuidou de fixar as competências tributárias mediante o delineamento do critério 

ou aspecto material, suscetível de ser inserido pelo legislador na composição das respectivas 

normas padrão de incidência. Assim, a Constituição aponta os parâmetros que serão 

necessariamente observados pelo legislador ao veicular a descrição genérica e abstrata dos 

fatos jurídicos tributários,223 todos eles indicativos de alguma capacidade ou aptidão para 

pagar tributo, tais como importar produto estrangeiro, auferir renda ou proventos ou prestar 

serviço de qualquer natureza. 

Ao delimitar a competência impositiva dos estados e do Distrito Federal o texto 

constitucional reserva-lhes as materialidades constantes do artigo 155, inciso II, consistentes 

                                                 
220  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 159. 
221  ATALIBA, 1968, p. 110. 
222  CARRAZZA, 2017, p. 595. 
223  Com esteio nas lições de Geraldo Ataliba, o “aspecto material é a imagem abstrata de um fato jurídico: 

propriedade imobiliária, patrimônio, renda, produção, consumo de bens, prestação de serviços, ou uma 

atuação pública (como o estado realizar obriga, produzir um serviço, conceder uma licença, uma autorização, 

uma dispensa, etc.)” (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 

2000, p. 107). No que respeito aos impostos, todavia, o traço caracterizador é a circunstância de que os fatos 

jurídicos abstratamente previstos não guardam relação com qualquer atuação estatal. Daí a classificação dos 

tributos em vinculados e não vinculados, já examinada, que aloca os impostos na classe dos tributos não 

vinculados: “Impostos são os tributos não vinculados a uma atuação estatal. É o que se extrai da conjugação 

dos arts. 145, I, 153, 155 e 156, CR que, ao repartirem as competências tributárias, preveem situações fáticas 

que não contém nenhuma conduta do Poder Público” (COSTA, 2017, p. 137). 
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em realizar “operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 

prestações se iniciem no exterior”, pertinente ao imposto conhecido sob a sigla “ICMS”.224 

Trata-se de imposto que, ademais da notável relevância econômica e das candentes 

controvérsias que suscita, chama a atenção pela exaustiva disciplina que lhe confere o texto 

constitucional.225 

De fato, antes mesmo do advento da Constituição de 1988, quanto tinha vigência 

a Emenda Constitucional n. 01/1969, o antigo imposto estadual incidente sobre a circulação 

de mercadorias (ICM) já era dotado de um tratamento constitucional minucioso, quase 

exaustivo.226 

Com o texto constitucional de 1988 não foi diferente, podendo-se dele colher não 

apenas a descrição das materialidades reservadas ao imposto estadual, mas também as suas 

características mais importantes, como as pertinentes à sua sistemática de apuração, de modo 

a torná-lo não cumulativo, os relativos à fixação de alíquotas mínimas e máximas, à 

concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, à composição de sua base de cálculo, 

dentre outros temas. Aliás, o regramento constitucional do imposto tornou-se ainda mais 

amplo pelas mãos do constituinte derivado, ao ampliar as materialidades nele albergadas, para 

incluir a “entrada de bem ou mercadoria importados do exterior por pessoa física ou jurídica, 

ainda que não seja contribuinte habitual do imposto” – inciso IX, alínea a, § 2º do art. 155 –, 

através da Emenda Constitucional n. 33/2001, ao excluir de sua incidência as “operações que 

destinem mercadorias para o exterior” – inciso X, alínea a, § 2º do art. 155 –, por meio da 

Emenda Constitucional n. 42/2003, ampliando a exoneração originariamente concedida 

apenas aos produtos industrializados, bem como ao conferir a possibilidade de, mediante lei 

complementar, definir-se “os combustíveis e lubrificantes sobre os quais o imposto incidirá 

                                                 
224  Como leciona Roque Antonio Carrazza, sob o rótulo “ICMS” é possível identificar ao menos cinco diferentes 

impostos: “A sigla ‘ICMS’ alberga pelo menos cinco impostos diferentes, a saber: a) o imposto sobre 

operações mercantis (operações relativas à circulação de mercadorias), que compreende o que nasce da 

entrada, na Unidade Federada, de mercadorias ou bens importados do exterior; b) o imposto sobre serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal; c) o imposto sobre serviços de comunicação; d) o imposto sobre 

produção, importação, circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos 

e de energia elétrica; e e) o imposto sobre a extração, circulação, distribuição ou consumo de minerais. 

Dizemos, diferentes, porque estes tributos têm hipóteses de incidência e bases de cálculo diferentes. Há, pois, 

pelo menos cinco núcleos distintos de incidência do ICMS”. Não obstante, o mestre ressalta o ICMS 

incidente sobre as operações mercantis, em vista tanto de sua maior relevância econômica e, 

consequentemente, maior potencial de ensejar controvérsias (CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 17. ed. 

São Paulo: Malheiros, 2015, p. 42-43). 
225  CARRAZZA, 2015,  p. 44. 
226  ATALIBA, Geraldo; GIARDINO, Cleber. Pressupostos do estudo jurídico do ICM. Revista de Direito 

Tributário, ano 5, n. 15/16, p. 112-113, jan./jun. 1981. 
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uma única vez” – inciso XII, alínea h, § 2º do art. 155 –, também por meio da já referida 

Emenda Constitucional n. 33/2001. 

Diante das diversas características do ICMS trazidas no texto da Constituição, 

algumas merecem especial atenção do intérprete, na medida em que permitem delinear-lhe um 

perfil constitucional e, consequentemente, restringem a esfera de atuação do legislador 

infraconstitucional, que dele não poderá afastar-se. Além disso, tais aspectos são verdadeiras 

premissas de qualquer estudo que se pretenda fazer do ICMS, na medida em que se implicam 

reciprocamente, formando o arcabouço normativo que lhe serve de alicerce.  

Inicialmente, dentre os mais importantes aspectos do ICMS que ressoam de sua 

disciplina constitucional está o caráter nacional, que se colhe de diversos preceitos veiculados 

pelo artigo 155 da Constituição. Ao fixar minuciosamente diversas características do ICMS e 

da sua incidência, que, em tese, poderiam ter sido deixadas ao alcance da lei complementar, o 

constituinte acabou por evidenciar a especial importância do ICMS no sistema tributário 

nacional, cuja adequada instituição e cobrança interessam não apenas aos próprios entes 

competentes, mas a toda a Federação.227 

Nesse sentido, Paulo de Barros Carvalho afirma que, ao contrário das demais 

competências impositivas, que carregariam o caráter da facultatividade, a competência para 

instituir e cobrar o ICMS seria de exercício obrigatório, em vista do caráter nacional do 

imposto: 

 

[...] E sobrerresta a facultatividade do exercício, que parece resistir a uma análise 

mais demorada. Por sem dúvida que é a regra geral. A União tem a faculdade ou 

permissão bilateral de criar o imposto sobre grandes fortunas, na forma do que 

estatui o inciso VII do art. 153 da CF. Até agora não o fez, exatamente porque tem a 

faculdade de instituir ou não o gravame. E o mesmo se dá com os municípios, que, 

em sua maioria, não produziram a legislação do imposto sobre serviços de qualquer 

natureza, conquanto não lhes falte, para isso, aptidão legislativa. Todavia, a exceção 

vem aí para solapar o caráter de universalidade da proposição: refiro-me ao ICMS. 

Por sua índole eminentemente nacional, não é dado a qualquer Estado-membro ou 

ao Distrito Federal operar por omissão, deixando de legislar sobre esse gravame. 

Caso houvesse uma só unidade da federação que empreendesse tal procedimento e o 

sistema do ICMS perderia consistência, abrindo-se ao acaso das manipulações 

episódicas, tentadas com tanta frequência naquele clima que conhecemos por 

“guerra fiscal”. [...] O caráter nacional do ICMS é outra máxima que sobressai do 

sistema com grande vigor de juridicidade. Não se aloja na formulação expressa de 

                                                 
227  A esse respeito, vale trazer a lume as precisas observações de Mônica Pereira Coelho de Vasconcellos: “O 

cuidado do Legislador Constituinte em detalhar constitucionalmente a forma de incidência do ICMS e em 

garantir que suas características principais sejam estabelecidas por lei complementar federal revela a 

importância do referido tributo e seu caráter nacional, bem como a preocupação em garantir a uniformidade 

da sua incidência no território nacional, não obstante a existência da legislação de diversos Estados e do 

Distrito Federal” (VASCONCELLOS, Mônica Pereira Coelho de. ICMS: distorções e medidas de reforma. 

São Paulo: Quartier Latin, 2014. p. 79. Série Doutrina Tributária, v. XIII). 
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qualquer dos dispositivos constitucionais tributários, mas está presente nas dobras de 

inúmeros preceitos, irradiando sua força por toda a extensão da geografia normativa 

desse imposto.228 

 

Também nesse sentido é a doutrina de Roque Antonio Carrazza, que após afirmar 

o caráter facultativo do exercício das competências impositivas, excepciona a competência 

dos estados e do Distrito Federal para instituir o ICMS: 

 

[...] Pensamos que a única exceção a esta facultatividade – e, ainda assim, em termos 

– é a que toca ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e 

serviços (ICMS), que os Estados e o Distrito Federal estão obrigados a instituir e a 

arrecadar, em decorrência do que dispõe o art. 155, §2º, XII, “g”, da CF: “Cabe à lei 

complementar: (...) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e 

do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 

revogados”. [...] No caso, os Estados e o Distrito Federal só poderão deixar de 

instituir o ICMS (descrevendo legislativamente sua hipótese de incidência, seu 

sujeito ativo, seu sujeito passivo, sua base de cálculo e sua alíquota) e de percebê-lo 

se celebrarem deliberações neste sentido (firmadas pelos Governadores e ratificadas, 

por meio de decreto legislativo, pelas respectivas Assembleias Legislativas ou, no 

caso do Distrito Federal, por sua Câmara Legislativa). (grifos nossos)229 

 

Com efeito, importante evidência do caráter nacional do ICMS é mesmo o 

comando veiculado pelo inciso VI, do art. 155, § 2º, da CR, a estabelecer que, salvo 

autorização dos demais estados e do Distrito Federal, as alíquotas internas incidentes nas 

operações sujeitas ao imposto não poderão ser inferiores às previstas para as operações 

interestaduais,230 o que acaba por estabelecer uma alíquota mínima a ser observada pelos 

legisladores estadual e distrital. Isso porque, como resulta do inciso V do mesmo artigo, 

compete ao Senado Federal estabelecer as alíquotas aplicáveis às operações interestaduais, se 

lhe facultando, ainda, fixar as alíquotas mínimas, nas operações internas, bem como as 

alíquotas máximas, a fim de “resolver conflito específico que envolva interesse de Estados”. 

Por outro lado, também o tratamento constitucional conferido às operações e 

prestações interestaduais que tenham por destinatário consumidor final é bastante indicativo 

do caráter nacional conferido ao imposto.231  Tal perspectiva, realçada com o advento da 

Emenda Constitucional n. 87/2015, que deu nova redação ao inciso VII do § 2º do art. 155 da 

CR, aponta que, em tais operações, “adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá ao Estado de 

localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do 

                                                 
228  CARVALHO, 2016, p. 226. 
229  CARRAZZA, 2017, p. 800. 
230  Referidas deliberações interfederativas são regidas pela Lei Complementar n. 24/1975 e operam-se no âmbito 

do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), o que será mais bem examinado oportunamente. 
231  SOARES, Paulo Eduardo Ribeiro. A Guerra Fiscal e a concessão irregular de benefícios fiscais. In: 

CARRAZZA, Elizabeth Nazar. ICMS: questões atuais. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 263.  
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Estado destinatário e a alíquota interestadual”, fazendo da circulação de bens e serviços em 

território nacional um ponto de interesse comum entre as diferentes unidades federadas. 

Ao lado do caráter nacional, também chama atenção como característica essencial 

do ICMS a sua uniformidade. Referido aspecto, que já poderia ser tomado como consequência 

imediata da própria exaustividade da disciplina constitucional do imposto, a reduzir o espectro 

de liberdade dos legisladores estadual e distrital, torna-se ainda mais perceptível em vista da 

necessidade de prévia deliberação dos estados e do Distrito Federal para a concessão de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais, prescrita no inciso XII, alínea g, do art. 155. 

Com origem no ICM, vigente sob a égide da Emenda Constitucional n. 18/1965, e, 

mais remotamente, no antigo Imposto de Vendas e Consignações (IVC), o ICMS é inspirado 

no imposto ou taxa sobre valor agregado europeu (IVA ou TVA).232 Ocorre que, enquanto nos 

países europeus constituídos unitariamente a competência para tributar operações com bens e 

serviços repousa logicamente em um só ente político, entre nós referida competência 

encontra-se pulverizada entre os entes federados, o que demanda o mecanismo unificador dos 

convênios.233 

Referida característica do ICMS foi bem captada por Sacha Calmon Navarro 

Coelho,234 ao apontar o perfil nacional e uniforme do imposto e a finalidade dos convênios 

entre os estados e o Distrito Federal: 

 

[...] O ICM, por ser, na genealogia dos IVAS, um imposto nacional que difunde 

seus efeitos pelo território inteiro do país, em razão, principalmente, do seu caráter 

não cumulativo, viu-se – o imposto deveria ser da União – na contingência de ser 

retalhado em termos de competência impositiva entre os diversos Estados-membros 

da Federação, o que antecipou sérias dificuldades no manejo do gravame que 

deveria ter “perfil nacional” uniforme. A consequência foi o massacre da 

competência estadual, já que o imposto teve que submeter-se a um regramento 

unitário pela União, através de leis complementares e resoluções do Senado. E, para 

evitar políticas regionais autônomas e objetivos extrafiscais paraninfados pelos 

Estados de per se, foram ideados os convênios de Estados-membros, espécies de 

convívio forçado em que um só podia fazer o que os demais permitissem ou 

tolerassem. (grifos nossos). 

 

Durante as três décadas de vigência da Constituição da República verificou-se 

uma arraigada inobservância da prescrição constitucional, mediante a concessão unilateral de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS, fazendo-se tabula rasa da indispensável 

                                                 
232  BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário Brasileiro. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 525.  
233  DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas de atualização. In: BALEEIRO, Aliomar. Direito Tributário 

Brasileiro. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 532. 
234  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Comentários à Constituição de 1988: sistema tributário. 6. ed. Rio de 

Janeiro: Forense, 1996. p. 221-222.  
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deliberação prévia no âmbito do Confaz.235 Diante de uma histórica omissão da União em 

editar planos nacionais e regionais de desenvolvimento econômico e social (art. 21, inciso IX, 

da Constituição) os estados e o Distrito Federal embrenharam-se numa corrida desenfreada 

pela concessão de exonerações tributárias, conhecida como “guerra fiscal”, imbuídos do 

propósito de atrair investimentos para seus respectivos territórios, mas que acabou por atingir 

precisamente o caráter de uniformidade na tributação pelo ICMS, que seu regime jurídico-

constitucional tem por fim preservar.236 

Além disso, a competição entre os entes federados arranha o princípio federativo e, 

muitas vezes, acaba por ensejar prejuízos ao próprio estado que concede a exoneração 

tributária, notadamente quando as renúncias fiscais não são compensadas por ganhos em 

desenvolvimento econômico e social.237 

Ademais de uniforme, o ICMS também há de carregar o caráter da neutralidade, a 

significar que o peso econômico do imposto não dever ser determinante para orientar as 

                                                 
235  O Supremo Tribunal Federal conta com farta jurisprudência a apontar a inconstitucionalidade das isenções, 

incentivos e benefícios fiscais concedidos unilateralmente pelos estados, ou seja, sem prévia celebração de 

convênio no âmbito do Confaz: “EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS. 

NECESSIDADE DE AMPARO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. ART. 155, XII, G DA 

CONSTITUIÇÃO. Nos termos da orientação consolidada por esta Corte, a concessão de benefícios fiscais do 

ICMS depende de prévia aprovação em convênio interestadual, como forma de evitar o que se convencionou 

chamar de guerra fiscal. Interpretação do art. 155, XII, g da Constituição. São inconstitucionais os arts. 6º, no 

que se refere a “benefícios fiscais” e “financeiros-fiscais”, 7º e 8º da Lei Complementar estadual 93/2001, 

por permitirem a concessão de incentivos e benefícios atrelados ao ICMS sem amparo em convênio 

interestadual. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 3794, Relator(a): 

Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/06/2011, DJe-146 DIVULG 29-07-2011 

PUBLIC 01-08-2011 EMENT VOL-02556-01 PP-00014)”. Conquanto não se pretenda adentrar a um estudo 

aprofundado do tema da “guerra fiscal”, cumpre registrar o advento da Lei Complementar nº 160/17, a 

estabelecer que, mediante convênio, os estados e o Distrito viessem a deliberar sobre a remissão dos créditos 

tributários decorrentes das isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiro-fiscais instituídos sem 

prévia aprovação no âmbito do Confaz, bem como a reinstituição das isenções, dos incentivos e dos 

benefícios fiscais ou financeiro-fiscais em vigor. Em razão da previsão legislativa foi editado o Convênio 

ICMS n. 190/2017. Embora os desdobramentos da inovação legislativa ainda estejam a ocorrer, espera-se 

uma superação do estado de beligerância entre as unidades federadas. 
236  BEVILACQUA, Lucas. Incentivos fiscais de ICMS e desenvolvimento regional. São Paulo: Quartier Latin, 

2013. p. 108. 
237  “A competição tributária entre os Estados é um fenômeno propício, que busca a eficiência na administração 

pública como contenção do tamanho do setor público a orientá-lo no alcance de um máximo de resultado 

com um mínimo de dispêndio. Por outro lado, a concorrência pode também conduzir os governos 

subnacionais a adotarem níveis de tributação e gasto público ineficientes quando os incentivos representarem 

mera renúncia de receitas, sem prejuízo de erosão do pacto federativo em função da concessão de incentivos, 

ignorando-se as regras constitucionais de unidade da Federação. [...] A longo prazo, com a generalização da 

competição há uma generalização do prejuízo pela queda global de arrecadação do ICMS de todos os Estados 

considerando que, de qualquer modo, em algum dos entes da Federação a sociedade empresária seria 

instalada. [...] A “guerra fiscal” também promove distorções na eficiência alocativa dos recursos públicos, 

pois cada real (R$) utilizado na concessão de benefícios tributários significa um gasto equivalente (tax 

expenditure) que deixou de ser efetuado em saúde, educação, transporte e outras áreas à comunidade local” 

(BEVILACQUA, 2013, p. 78-80). 
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escolhas dos agentes econômicos, interferindo com a livre concorrência, como leciona 

Fernando Facury Scaff: 

 

Um dos requisitos para o exercício da livre-concorrência, que, como vimos, tem por 

base primordial o Princípio da Isonomia, é que os tributos sejam economicamente 

neutros para que não venham a distorcer os preços praticados pelas empresas dentro 

de um mesmo mercado relevante. Trata-se do Princípio da Neutralidade Econômica 

dos Tributos, que impede que este tipo de “intervenção econômica” do Estado causa 

desequilíbrios concorrenciais.  

O Princípio da Neutralidade Econômica dos Tributos pode ser encontrado em nosso 

sistema jurídico a partir do Princípio da Isonomia Fiscal (art. 150, II da CF) que 

veda ao Poder Público o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem 

em situação equivalente, o que alcança, sem a menor sombra de dúvida, os aspectos 

concorrenciais.238 

 

É evidente que o peso econômico dos tributos impacta as escolhas dos 

contribuintes em alguma medida, porém, pela ideia de neutralidade fiscal busca-se atenuar 

esse efeito, evitando-se distorções do ponto de vista concorrencial, de modo que o estado 

possa obter as receitas públicas necessárias ao desempenho de suas incumbências 

constitucionais, sem ensejar desequilíbrio injustificado entre os agentes econômicos.239 Em 

suma, busca-se atenuar, tanto quanto possível, os reflexos da tributação no ambiente 

competitivo.240 

A ideia de tributo absolutamente neutro é, pois, utópica, uma vez que, em 

qualquer exação de que se cuide, haverá sempre certo grau de influência sobre o 

comportamento dos contribuintes, que tenderão a adotar comportamentos menos onerosos do 

ponto de vista tributário.241 Logo, a neutralidade tributária é noção que há de ser tomada sob a 

perspectiva da manutenção da igualdade entre os contribuintes, como aponta Luís Eduardo 

Schoueri: 

 

A Neutralidade Tributária não significa a não interferência do tributo sobre a 

economia, mas, em acepção mais restrita, a neutralidade da tributação em relação à 

Livre Concorrência, visando a garantir um ambiente de igualdade de condições 

competitivas, reflexo da neutralidade concorrencial do Estado. 

Em termos práticos, a Neutralidade Tributária significa que produtos em condições 

similares devem estar submetidos à mesma carga fiscal. Sendo mandamento de 

otimização, deve-se buscar, ao máximo possível, igualar a carga tributária de 

situações similares.242 

 

                                                 
238  SCAFF, Fernando Facury. ICMS, Guerra Fiscal e concorrência na venda de serviços telefônicos pré-pagos. 

Revista Dialética de Direito Tributário, n. 126. São Paulo: Dialética, mar. 2016. p. 78. 
239  BEVILACQUA, 2013, p. 101. 
240  VASCONCELLOS, 2014, p. 69. 
241  SCHOUERI, 2016, p. 50. 
242  SCHOUERI, 2016, p. 375. 



104 

 

 

No caso do ICMS, sua característica de imposto marcado pela neutralidade 

concorrencial é reforçada pela não cumulatividade que lhe é imposta pelo inciso I do art. 155 

da Constituição da República, a prescrever que o imposto “será não cumulativo, 

compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou 

prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou 

pelo Distrito Federal”. Significa, em breves linhas, que o imposto incidirá em cada etapa da 

cadeia econômica, abatendo-se o montante pertinente às etapas anteriores, de modo a evitar-se 

a chamada incidência em cascata. 

Como leciona Leonardo Buissa Freitas,243  a tributação sobre o consumo pode 

operar-se de maneira monofásica, pela incidência única, como se dá em diversos países que 

gravam apenas as vendas realizadas no varejo, ou de maneira multifásica ou plurifásica, 

alcançando as diversas fases do processo produtivo. Se inicialmente a tributação sobre o 

consumo era predominantemente monofásica, dada a sua administração menos complexa, por 

alcançar um menor número de operações e de contribuintes, historicamente acabou por 

consolidar-se com um caráter plurifásico, que apresenta significativas vantagens aos entes 

tributantes, como aponta Misabel Abreu Machado Derzi: 

 

Por que não optar por um tributo sobre vendas mais simples, que incidisse apenas na 

fábrica ou somente nas vendas no varejo? A alta produtividade de um tributo que 

incide em todas as etapas, em que há efetiva operação de circulação, sem exclusão 

de nenhuma delas, a homogeneidade na incidência sem distorções desequilibradas 

na formação dos preços e os interesses dos fiscos envolvidos foram as razões que 

prevaleceram, ditando a adoção de um tributo plurifásico amplo, tanto na União 

Europeia como na América Latina, depois imitada por países nos demais continentes. 

A limitação do imposto às fábricas ou às vendas até o atacado, por exemplo, 

simplificariam o tributo e facilitariam a fiscalização contra a evasão, mas colheriam 

a mercadoria sem agregação da mais valia subsequente, de modo que a incidência 

não alcançaria o maior preço ou o maior valor do bem no mercado. Por sua vez, a 

incidência única nas vendas de varejo tem os altos inconvenientes de facilitar a 

evasão, retardar o recolhimento do imposto para os fiscos e, finalmente, de agregar 

cumulatividade residual de difícil eliminação.244 

 

Havendo plurifasia, deve-se perquirir ainda se esta se dá de forma cumulativa ou 

não cumulativa, é dizer, se há “sobreposição do valor que incide sucessivamente em cada uma 

das fases do ciclo econômico, desde a produção até a comercialização do produto, englobando, 

                                                 
243  FREITAS, Leonardo Buissa. Tributação sobre o consumo, indução econômica e seletividade. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2019. p. 33-34. 
244  DERZI, Misabel Abreu Machado. Aspectos essenciais do ICMS, como imposto de mercado. In: SCHOUERI, 

Luís Eduardo; ZILVETI, Fernando Aurelio. Direito Tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. 

São Paulo: Dialética, 1998. p. 121. 
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inclusive, o tributo anteriormente pago”, 245  ou se, ao contrário, onera somente o valor 

agregado a cada etapa da circulação das mercadorias.  

Ora, havendo cumulatividade, opera-se um indesejável efeito anticompetitivo, 

estimulando-se a verticalização dos agentes econômicos, ou seja, a concentração dos 

processos produtivos ou distributivos em uma mesma pessoa, a fim de evitar-se a elevação do 

custo tributário decorrente das sucessivas incidências. 246  Logo, percebe-se que a não 

cumulatividade é característica do ICMS que serve à concretização do seu aspecto de 

neutralidade concorrencial, a viabilizar que o custo econômico do tributo seja transferido a 

cada etapa do processo produtivo, de modo a evitar-se tratamento diferenciado entre 

mercadorias e serviços em função de sua origem e do número de etapas entre a produção e o 

consumo.247 

Somando-se os aspectos de uniformidade e de neutralidade do ICMS, é possível 

vislumbrar outra nota característica do imposto, consistente na sua finalidade 

preponderantemente fiscal. É dizer, tal como posto constitucionalmente, através de uma 

competência pulverizada entre os estados e o Distrito Federal, porém permeada de comandos 

limitadores da liberdade de conformação legislativa estadual e distrital, percebe-se que sua 

vocação precípua não é a de servir a finalidades de ordenação econômica, mas sim como 

fonte de receita daquelas unidades federadas. 

Não se quer afirmar que o ICMS não se preste a finalidades extrafiscais, mesmo 

porque tal afirmação encontrar-se-ia em franco conflito com a literalidade do texto 

constitucional, que expressamente admite a concessão de isenções, incentivos e benefícios 

fiscais, condicionando-os, todavia, à prévia deliberação dos estados e do Distrito Federal, ou 

mesmo com a seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, que, 

como melhor veremos, comporta alguma extrafiscalidade. Contudo, inegável é que o imposto 

                                                 
245  FREITAS, 2019, p. 34. 
246  SCHOUERI, 2016, p. 376. 
247  Nesse sentido são lapidares as lições de André Mendes Moreira, a remarcar a importância de tal característica 

não cumulativa, sob a perspectiva da competitividade entre os agentes econômicos: “Outrossim, apesar de 

incidir fracionadamente em diversas etapas da cadeia produtiva (diferentemente, por exemplo, da retail sales 

tax, imposto monofásico sobre o consumo que grava apenas a venda para o consumidor final), o imposto 

pago será sempre o mesmo independentemente da quantidade de etapas de circulação da mercadoria (ou 

prestação do serviço tributável), propiciando a objetivada neutralidade fiscal. [...] Assim, a competividade no 

mercado será determinada tão somente pelos fatores eficiência, custo e qualidade, não sendo afetada pela 

tributação. Trata-se de característica única do IVA, que explica sua ampla aceitação em nível mundial. 

Dessarte, pode-se afirmar que a não-cumulatividade viabiliza tanto a transferência do ônus tributário ao 

consumidor final – transformando o IVA em uma exação sobre o consumo – como a própria neutralidade do 

imposto, compreendida esta como o tratamento igualitário conferido aos bens e serviços tributados 

independentemente da sua origem e do número de etapas existentes entre a produção e a aquisição pelo 

consumidor final” (MOREIRA, André Mendes. A não-cumulatividade dos tributos. 3. ed. São Paulo: Noeses, 

2018. p. 89-91).  
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em exame consiste na mais expressiva fonte de receitas próprias de tais entes federados, 

assumindo papel indisputável em sua sustentação financeira, de modo que a concessão de 

exonerações tributárias há de ser realmente excepcional. 

Por outro lado, é imposto que tem ampla base de incidência, alcançando a 

generalidade das mercadorias, dos produtos primários aos industrializados, ao longo das 

diversas etapas do processo de produção, distribuição e comercialização, e que, como visto, 

há de ser marcado pela neutralidade e, mais especificamente, pela não cumulatividade. Logo, 

cuida-se de um imposto geral de consumo, visando propiciar ingressos a cada operação que 

venha a agregar valor à mercadoria ou ao serviço, e cujo encargo econômico do imposto é 

presumidamente transferido ao destinatário final: 

 

A Constituição de 1988, como se percebe pela singela leitura dos arts. 153, § 3º, e 

155, § 2º, I, não autoriza que o ICMS onere o contribuinte de iure. Ao contrário, por 

meio do princípio da não cumulatividade, garante-se que o contribuinte, nas 

operações de venda que promova, transfira ao adquirente o ônus do imposto que 

adiantará ao Estado e, ao mesmo tempo, possa ele creditar-se do imposto que 

suportou nas operações anteriores. A Lei Fundamental somente se concilia com um 

só entendimento: o ICMS e o IPI não devem ser suportados pelo contribuinte 

(comerciante, industrial ou produtor). Se o consumidor é o único que não tem direito 

de crédito, correspondente ao imposto suportado em suas aquisições, então a ordem 

jurídica supõe que sofra a repercussão (jurídica) do tributo. (grifos nossos).248 

 

É nesse contexto que tem relevância uma última característica do imposto, 

consistente na sua potencial seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços, como se extrai do art. 155, § 2º, inciso II da Constituição. Trata-se de aspecto que, 

associado aos até aqui examinados, acaba por fortalecer a compreensão do ICMS como 

imposto de mercado, ou seja, como imposto voltado a onerar o consumidor e, com isso, 

profundamente identificado com questões de justiça fiscal. Não obstante, é característica que 

não pode ser tomada isoladamente, na medida em que se integra à arquitetura constitucional 

do imposto, lado a lado com os demais aspectos até aqui analisados, o que, como melhor se 

examinará adiante, mostra-se de grande relevância para a sua precisa compreensão. 

 

4.2 Seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços no ICMS 

 

A seletividade é um traço característico de dois importantes impostos 

contemplados no sistema tributário nacional, a saber, o imposto de competência da União 

                                                 
248  DERZI, 1998, p. 125. 
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sobre produtos industrializados (IPI) e o imposto de competência dos estados e do Distrito 

Federal sobre operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), decorrentes dos preceitos 

normativos dos artigos 153, § 3º, inciso III, e 155, § 2º, inciso III, da Constituição da 

República, respectivamente. 

Dizer que o imposto será ou poderá ser seletivo reclama inicialmente uma 

definição do que significa a seletividade, valendo rememorar que, em sua origem, os impostos 

sobre o consumo surgiram como impostos especiais, a incidir apenas sobre determinadas 

mercadorias, resultando daí a afirmação de serem impostos seletivos.249 Assim, a partir de sua 

concepção clássica seriam seletivos aqueles impostos sobre o consumo que apenas incidissem 

sobre tais ou quais bens e serviços. 

Sabe-se que este não é o caso do IPI e do ICMS, que alcançam a generalidade dos 

“produtos industrializados” e das “operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda 

que as operações e as prestações se iniciem no exterior”, respectivamente, qualificando-se 

como impostos gerais sobre o consumo. Daí haver prevalecido, entre nós, a compreensão de 

que o ser seletivo de tais impostos implica em alcançar desigualmente os bens e serviços, na 

razão inversa da sua essencialidade, e não necessariamente em excluir certos bens e serviços 

do alcance da tributação. 

A questão atinente ao significado da seletividade somente pode ser compreendida 

a partir da investigação de seu conteúdo jurídico – tarefa que se empreenderá mais adiante –, 

mas é possível ter firme desde já a compreensão de que, à luz do nosso sistema constitucional 

tributário, o imposto será seletivo à medida que tenha sua incidência graduada em 

conformidade com o critério estabelecido, atingindo os signos presuntivos de riqueza de 

maneira desigual. Assim, no caso do IPI e do ICMS, em que a seletividade se dá em razão da 

essencialidade dos produtos industrializados, das mercadorias e dos serviços, resta evidente 

que o caráter seletivo serve como uma atenuação das injustiças que a incidência generalizada 

pode vir a ocasionar, de modo que os impostos, conquanto atinjam uma gama muito ampla de 

bens, não o façam indistintamente. 

                                                 
249  “A tributação selectiva dos consumos não operava de modo indistinto, dirigia-se preferencialmente aos 

consumos da nocividade, da moda, do supérfluo: o tabaco, o chá, o gin e o rum, o café e o chocolate, os 

tecidos, o açúcar e as especiarias. Produtos que constituíam os pequenos luxos do grande povo, produtos de 

consumo volumoso e valor comercial elevado, produtos que sinalizavam a vanguarda do desenvolvimento 

econômico e comercial – a mais produtiva de todas as bases tributárias” (VASQUEZ, Sérgio. Os impostos 

especiais de consumo. Coimbra: Almedina, 2001. p. 21). 
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Noutro passo, é necessário observar que se está a cuidar de um instrumento 

razoavelmente recente em nossa experiência constitucional e que ainda suscita candentes 

discussões, tanto na doutrina como na jurisprudência dos tribunais. De fato, a Constituição de 

1946 nada dizia sobre seletividade, de modo que, ao delimitar a competência da União para 

instituir impostos sobre o consumo de mercadorias em seu artigo 15, inciso II, limitava-se a 

afirmar que seriam “isentos do imposto de consumo os artigos que a lei classificar como o 

mínimo indispensável à habitação, vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas de 

restrita capacidade econômica”, como se infere do § 1º do mesmo artigo, e, ademais, não 

reproduzia o mesmo comando relativamente ao chamado imposto sobre vendas e 

consignações, de competência dos estados – art. 19, inciso II. 

Posteriormente, através da Emenda Constitucional n. 18/1965, a União passou a 

deter competência para instituir impostos “sobre produtos industrializados”, afastando-se a 

isenção referida no § 1º do art. 15, inciso II, e estabelecendo-se, em seu lugar, a determinação 

de que ele fosse “seletivo em função da essencialidade dos produtos”. Já quanto à 

competência tributária estadual, agregou-se a instituição de imposto “sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias, realizadas por comerciantes, industriais e produtores”, 

por meio de uma alíquota uniforme, ou seja, sem que se lhe aplicasse o mesmo caráter 

seletivo conferido ao imposto da União. 

Com o advento da Constituição de 1988 manteve-se o caráter seletivo do imposto 

da União sobre produtos industrializados – art. 153, § 3º, inciso I – e, por outro lado, passou o 

texto constitucional a prever que também o ICMS, de competência dos estados e do Distrito 

Federal, “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços” 

sobre os quais incide. Logo, verifica-se que a ordem constitucional vigente inovou acerca da 

seletividade, transformando o imposto estadual sobre mercadorias em potencialmente seletivo. 

Desde então, doutrina e jurisprudência têm se debruçado sobre a seletividade em 

função da essencialidade das mercadorias e dos serviços no ICMS, na tentativa de definir-lhe 

o conteúdo jurídico, tarefa que, todavia, tem se revelado assaz espinhosa, sobretudo quando se 

trata de identificar o nível de vinculação do legislador estadual e distrital quanto à sua 

implementação. Cuidando-se de imposto cuja competência encontra-se pulverizada entre os 

estados e o Distrito Federal, servindo-lhe como principal fonte de receitas públicas, a 

investigação do ICMS seletivo depara-se com a necessidade de se equilibrar a seletividade 

com os demais aspectos do regime jurídico constitucional do imposto, que, como visto, lhe 

confere caráter nacional, uniforme, neutro e preponderantemente fiscal. 
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Aliás, a delimitação da liberdade de conformação legislativa tem sido o ponto 

nevrálgico de toda a controvérsia envolvendo a seletividade no ICMS, e vem desaguando 

numa incompreensão generalizada quanto à sua aplicação. Com efeito, ao longo das três 

décadas de vigência da Constituição de 1988, tem-se observado tanto um amesquinhamento 

da efetivação da seletividade – dada a sua implementação demasiadamente acanhada na 

legislação infraconstitucional que, no mais das vezes, passa ao largo de esgotar suas 

potencialidades enquanto instrumento de justiça fiscal e, em certa medida, de indução 

econômica –, quanto uma exacerbação do controle jurisdicional sobre a modelação da política 

tributária dos estados e do Distrito Federal, que, no entanto, quando exercido sem a devida 

atenção à arquitetura constitucional do ICMS, acaba por produzir o efeito deletério de 

desnaturar o caráter seletivo do imposto, materializando apenas uma indesejável substituição 

da discricionariedade legislativa pela discricionariedade judicial. 

Sob essa perspectiva, urge o exame da seletividade no ICMS, por meio de um 

necessário mergulho na questão atinente à margem de discricionariedade do legislador dos 

estados e do Distrito Federal, notadamente quanto à delimitação dos seus contornos. É preciso, 

portanto, definir se e em que medida a seletividade se impõe ao legislador estadual e distrital, 

para que, como produto dessa análise, seja possível municiar-se de instrumentos para verificar 

o campo de atuação que se abre ao controle jurisdicional, no que se revela à pertinência da 

análise. 

Para que se possa enveredar por esse exame torna-se necessário perquirir, pois, 

não apenas quanto à obrigatoriedade ou facultatividade de sua observância – tema bastante 

debatido na doutrina –, mas, principalmente, quanto à abrangência da liberdade de 

conformação conferida pelo texto constitucional ao legislador dos estados e do Distrito 

Federal. É que mesmo quando se afirma ser a seletividade peremptoriamente obrigatória, 

como sustentam diversos tributaristas de escol, acaba-se por admitir a existência de alguma 

liberdade do legislador quanto à configuração do ICMS seletivo. E é no campo da delimitação 

desse conteúdo discricionário da seletividade que pululam as controvérsias, como se 

verificará. 

Assim, passemos ao exame da seletividade do ICMS na Constituição da 

República, primeiro quanto à sua natureza obrigatória ou facultativa, e, em seguida, à luz dos 

demais aspectos que marcam o regime constitucional do imposto e que acabam por moldar a 

extensão do seu caráter seletivo.  
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4.3 Obrigatoriedade ou facultatividade da seletividade no ICMS 

 

Inicialmente, deve-se rememorar que em razão de haver a Constituição de 1988 

apontado que o ICMS “poderá ser seletivo”, os doutrinadores dividiram-se entre reconhecer a 

seletividade como obrigatória – mesmo diante da aparente faculdade conferida pelo texto 

constitucional –, ou apontar a existência de uma liberdade do legislador positivo em conferir 

ou não caráter seletivo ao imposto. 

Pronunciando-se sobre o tema, Hugo de Brito Machado lança a assertiva de que o 

ICMS apenas poderá ser seletivo, a depender do critério político do legislador estadual: 

 

O constituinte de 1988, admitiu tenha o ICMS caráter seletivo, em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços. Há quem afirme que as alíquotas do 

ICMS serão seletivas, mas não é bem assim. A Constituição não determina sejam 

seletivas. Apenas admite, e com restrições. 

O estabelecimento de alíquotas seletivas obedece a critério político do legislador 

estadual, no que concerne às operações internas e na importação do exterior, e do 

Senado Federal, no que concerne a operações interestaduais. 

O legislador estadual não poderá, entretanto, a propósito de estabelecer a seletividade, 

fixar alíquotas para as operações internas menor do que a alíquota mínima 

determinada pelo Senado Federal. Nem menor do que a estabelecida para operações 

interestaduais, salvo deliberação dos Estados.250 

 

José Eduardo Soares de Melo, por seu turno, também sustenta que haveria uma 

verdadeira faculdade do legislador, embora este, ao optar pela implementação da seletividade, 

acabe por se vincular aos diversos postulados constitucionais aplicáveis, que seriam os 

mesmos atinentes ao IPI: 

 

Embora permitida (e não obrigatória), penso que a seletividade do ICMS também 

deverá obedecer às diretrizes constitucionais que nortearão o IPI. As únicas 

diferenças de tributação consistirão no elemento espacial (território nacional, como 

unidade; e territórios estaduais e distritais, isoladamente), e no tipo de coisa 

(produtos industrializados e mercadorias e serviços). 

Conquanto a facultatividade constitua o elemento impulsionador da edição do ICMS 

seletivo, não poderá haver, propriamente, mero critério de conveniência e 

oportunidade, porque se impõe obediência a inúmeros postulados constitucionais 

(como já apontado para o IPI).251 

 

Diferente é a posição de Roque Antonio Carrazza,252 para quem a despeito de 

constar do artigo 155, § 2º, inciso III, da Constituição da República, que o ICMS “poderá ser 

                                                 
250  MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. 2. ed. São Paulo: Dialética, 1999. p. 97-98. 
251  MELO, José Eduardo Soares. ICMS: teoria e prática. 14. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2018. p. 

306. 
252  CARRAZZA, 2015, p. 537-538.  
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seletivo”, em contraste com a previsão insculpida no art. 153, § 3º, inciso I, segundo o qual o 

IPI “será seletivo”, também no imposto estadual a seletividade revelar-se-ia obrigatória: 

 

Antes de avançarmos em nosso raciocínio, vamos logo consignando que este singelo 

“poderá” equivale juridicamente a um peremptório “deverá”. Não se está, aqui, 

diante de mera faculdade do legislador, mas de norma cogente – de observância, 

pois, obrigatória. 

Além disso, quando a Constituição confere a uma pessoa política um “poder”, ela, 

ipso facto, está lhe impondo um “dever”. É por isso que se costuma falar que as 

pessoas políticas têm poderes-deveres (ou, como mais apropriadamente proclama 

Celso Antônio Bandeira de Mello, deveres-poderes). 

[...] 

Portanto, a seletividade no ICMS, tanto quanto no IPI, é obrigatória. Melhor 

elucidando, o ICMS, deverá ser seletivo em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços. (grifos nossos). 

 

Diante do preceito constitucional em exame, Regina Helena Costa também pontua 

a existência de uma obrigatoriedade para o legislador dos estados e do Distrito Federal, 

rejeitando a tese de que haveria mera faculdade de implementação do caráter seletivo: 

 

Cabe questionar, à vista da norma ora em análise e diante da dicção da regra da 

seletividade aplicável ao IPI (art. 153, §3º, I), se há diferença entre ambas. É que, em 

relação ao IPI, como visto, a Constituição declara que o imposto “será seletivo”, 

enquanto no que tange ao ICMS, que este “poderá ser seletivo”. Entendemos, com 

a devida licença dos que pensam diversamente, que as expressões são equivalentes, 

não traduzindo, no caso do imposto estadual, uma mera faculdade para a adoção da 

seletividade, já que a noção de “direito-faculdade” é própria do direito privado. De 

outro lado, todo “poder” atribuído ao Estado é, em verdade, um poder-dever. 

Dessarte, a regra é obrigatória tanto para o IPI quanto para o ICMS. (grifos 

nossos).253 

 

Com efeito, a literalidade do preceito constitucional em questão pode suscitar 

dúvidas acerca do caráter obrigatório da seletividade no ICMS, o que ao longo das décadas de 

vigência da Constituição de 1988 tem ensejado controvérsia. Não obstante, pensamos que a 

análise mais detida do tratamento jurídico do ICMS extraído do texto constitucional pode 

sanear satisfatoriamente as eventuais incertezas quanto à obrigatoriedade do caráter seletivo. 

Inicialmente, considerando que sob a ordem constitucional anterior o imposto 

estadual sobre operações com mercadorias – ICM – contava com incidência uniforme, bem 

como que a extensão do caráter seletivo do IPI ao ICMS deu-se por uma inovação da 

Constituição de 1988, convém examinar os Anais da Constituinte.254 Ao fazê-lo é possível 

                                                 
253  COSTA, 2017, p. 396. 
254  Disponível em: https://www.senado.leg.br/publicacoes/anais/asp/CT_Abertura.asp. 
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perceber que, originariamente, o art. 138, § 4º, do anteprojeto mantinha, para o ICMS, o 

sistema de alíquota uniforme do antigo ICM: 

 

§ 4º – A alíquota do imposto sobre operações de circulação de mercadorias será 

uniforme para todas as mercadorias nas operações internas e interestaduais; o 

Senado Federal, mediante resolução adotada por iniciativa do Presidente da 

República, fixará as alíquotas máximas para as operações internas, interestaduais e 

de exportação. Nas operações interestaduais com consumidor final, aplicar-se-á 

alíquota própria das operações internas, cabendo ao Estado destinatário a parcela 

correspondente à diferença entre a alíquota aplicada e a alíquota própria das 

operações interestaduais.  

 

Consta que à redação original foram apresentadas três distintas propostas durante 

os trabalhos constituintes, uma delas, inclusive, no sentido de tornar obrigatória a seletividade 

no ICMS tal qual já concebido para o IPI:  

 
Emenda nº 01178, apresentada em 13/01/1988 pelo PFL/AL, de autoria de José 

Thomaz Nono: 

§ 3º O imposto de que trata o inciso II não será cumulativo, terá caráter seletivo, em 

função da essencialidade dos bens e serviços, e dele será abatido, em cada operação, 

o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado. A isenção ou 

não-incidência, salvo determinação em contrário da legislação, não implicará crédito 

de imposto para abatimento daquele devido nas operações seguintes e acarretará 

anulação do crédito de imposto relativo às operações anteriores.255 

 

A Comissão de Sistematização da Assembleia Constituinte, no entanto, emitiu 

parecer contrário à redação proposta, dotado do seguinte teor: 

 

No que tange à regulação constitucional em si mesma do ICMS, a Emenda em 

exame propõe três alterações, a saber: [...] 2 – confere, de forma compulsória na 

Constituição, ao ICMS, caráter seletivo, em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços, quando o Projeto (art. 184, § 4º) admite a seletividade 

do imposto apenas em caráter facultativo; [...] Quanto às duas outras alterações, 

manifestamos posição contrária: a primeira delas por limitar a autonomia dos 

Estados, predefinindo a seletividade do ICMS, referentemente a um imposto que se 

reveste, primariamente, de função fiscal; [...] À semelhança do que ocorreu nos três 

pontos fundamentais suscitados na Emenda em questão, essas regras foram objeto de 

um acordo entre todos os setores envolvidos nessa matéria, razão pela qual não é 

prudente, nem conveniente, modificar a solução encontrada, à custa de muito 

esforço, e que agora se pode considerar já consolidada. Ademais, no mérito, a 

fórmula consagrada no Projeto nos parece a mais adequada e a que melhor consulta 

aos interesses mais gerais da Federação Brasileira. Pronunciamo-nos, portanto, pela 

rejeição da Emenda nos três pontos agora focalizados.256 

 

                                                 
255  O contexto da Assembleia Constituinte que resultou na previsão de seletividade para o ICMS é bem retratado 

por Regiane Binhara Esturilio, cuja obra é indispensável para o estudo do tema em exame (ESTURILIO, 

Regiane Binhara. A seletividade no IPI e no ICMS. São Paulo: Quartier Latin, 2008. p. 114). 
256  Parecer. Comissão de Sistematização. Emenda n. 01178. Disponível em: 

http://www6g.senado.gov.br/apem/data/EMEN-S/67645.html. Acesso em: 06.04.2019. 

http://www6g.senado.gov.br/apem/data/EMEN-S/67645.html
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A partir dos registros da constituinte é possível notar que, diante da possibilidade 

de explicitar a obrigatoriedade do caráter seletivo no ICMS, optou-se deliberadamente pela 

forma cristalizada no texto constitucional, através da expressão “poderá ser seletivo”. Não 

obstante, temos que, conquanto a pesquisa da intenção do legislador possa ser um importante 

elemento na interpretação do direito positivo, o trabalho hermenêutico não consiste em mera 

busca da mens legislatoris,257 de modo que, mesmo diante de tais elementos, há de se persistir 

na investigação do sentido do preceito jurídico no contexto normativo em que se encontra. 

Nessa toada, quando se adensa a pesquisa da finalidade ou teleologia do preceito 

em exame, bem como de sua posição dentre os demais valores cristalizados na Constituição 

de 1988 e, mais especificamente, no sistema constitucional tributário, a ideia de completa 

facultatividade do caráter seletivo apresenta suas fragilidades. 

Nos termos do art. 1º da Constituição de 1988, a República Federativa do Brasil 

tem, dentre os seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana. Com esteio nas lições de 

Luís Roberto Barroso,258 temos que o valor dignidade é fundamento do constitucionalismo 

democrático e emerge simultaneamente como parte e como fundamento normativo dos 

direitos fundamentais, revelando um conteúdo mínimo integrado por três elementos, a saber, 

(i) o valor intrínseco da pessoa humana, a realçar a posição especial do ser humano no mundo, 

que o distingue de outros seres vivos e das coisas, (ii) a autonomia, que envolve a capacidade 

de autodeterminação dos indivíduos e de livre desenvolvimento de sua personalidade, e, por 

fim, (iii) o valor comunitário, a destacar os valores compartilhados pela comunidade e os 

padrões civilizatórios, que moldarão a dignidade do indivíduo a partir de sua relação com o 

grupo. 

O sistema constitucional tributário, como já pontuado em linhas volvidas, é um 

subsistema integrante do sistema constitucional e não está infenso aos valores que lhe servem 

de base. Assim ocorre com o valor dignidade, que deita suas raízes no sistema tributário 

nacional, sobretudo através da ideia de justiça fiscal, princípio estruturante de todo o sistema 

jurídico tributário. Essa é a compreensão perfilhada por Paulo Caliendo,259  para quem a 

justiça fiscal pode figurar como princípio estruturante do sistema jurídico tributário e como 

princípio hermenêutico fundamental de aplicação das normas jurídico tributárias: 

                                                 
257  Nesse sentido as lições de Karl Larenz: “[...] as ideias normativas dos autores da lei são, como vimos, só um 

critério de interpretação entre outros, não são, de modo algum, vinculantes para o intérprete. A meta última 

da interpretação não é a averiguação da vontade real do legislador histórico, mas averiguar o significado da 

lei que é hoje juridicamente decisivo” (LARENZ, 1997, p. 500). 
258  BARROSO, 2018, p. 290-292. 
259  CALIENDO, Paulo. Direito Tributário: três modos de pensar a tributação – elementos para uma teoria 

sistemática do direito tributário. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 58-59. 
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A noção de Justiça Fiscal pode ser entendida como princípio estruturante do Direito 

Tributário, ou seja, do qual outros princípios derivam e buscam orientação, tais 

como: isonomia fiscal, capacidade contributiva, progressividade, seletividade. 

Ela possui também o significado de apresentar a exigência de que as normas 

tributárias busquem alcançar um valor ou fim. Determina, desse modo, as razões 

para agir no âmbito de determinado ordenamento jurídico. Exclui, portanto, a 

possibilidade de soluções ausentes de fundamentos éticos ou meramente formais. 

A Justiça Fiscal, por fim, pode ser entendida também como princípio hermenêutico, 

ou seja, como princípio de aplicação normativa. Dessa forma, preocupa-se não 

com as “razões para decidir” ou com os fins da ação; tal como na sua apresentação 

como princípio estruturante, mas com os meios necessários e o momento da 

aplicação normativa. Não se deve entender aqui hermenêutica na sua concepção 

clássica de extração de sentido de uma norma, dado que isso é impossível, mas 

entender-se que toda interpretação já faz parte do momento da aplicação. (grifos 

nossos). 

 

Com efeito, é inegável que os princípios constitucionais tributários – como os da 

igualdade tributária, da capacidade contributiva, da progressividade e da seletividade – 

integram o substrato ético da atividade tributante, guardando estreita relação com a ideia de 

justiça fiscal. Lado outro, é intuitivo compreender que sem respeito à dignidade humana não 

se concebe um modelo de justiça fiscal aceitável à luz da Constituição de 1988, na medida em 

que também o legislador tributário deve observância aos ditames constitucionais. 

No que diz respeito à seletividade, foco principal do nosso trabalho, a interação 

com a dignidade humana é realçada pela não cumulatividade. Isso porque, quando se parte da 

premissa de que por força de injunção constitucional o IPI e o ICMS são ambos tributos que 

não devem onerar o contribuinte de direito, passa a ter lugar a preocupação quanto ao peso do 

encargo econômico transferido ao consumidor final, ou seja, ao contribuinte de fato. 

A classificação dos contribuintes em contribuinte de fato e contribuinte de direito, 

que toma como base a ideia de repercussão econômica dos tributos é frequentemente 

rechaçada por autorizada doutrina, sob o fundamento de estar lastreada em critérios 

econômicos, estranhos ao direito positivo. Não obstante, para os fins propostos pelo presente 

trabalho, temos perfilhado o entendimento de Misabel Abreu Machado Derzi,260 para quem a 

repercussão do imposto há de ser presumida no ICMS e no IPI, posto que inerente à técnica 

não cumulativa que lhes é aplicável, de modo que tais exações restam caracterizadas como 

tributos sobre o consumo: 

 

Enfim, a não cumulatividade nos tributos incidentes sobre o comércio de produtos, 

mercadorias e serviços é princípio que veda a nova incidência do mesmo tributo 

(imposto ou contribuição) sobre valor já tributado na fase anterior (ou nas 

aquisições-entradas), evitando-se, então, a cumulatividade. [...] a Constituição 

                                                 
260  DERZI, 2010. p. 734-736. 
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considera que os tributos não cumulativos deverão onerar o consumo, e não a 

produção e o comércio. A obediência ao princípio, que é cogente, de observância 

obrigatória, desencadeia a transferência/repercussão jurídica em relação ao 

adquirente, que sendo contribuinte, será titular de um direito de crédito, 

compensável com os débitos do imposto, gerado pelas saídas que promover. E isso é 

perfeitamente demonstrável, de acordo com as notas fiscais de compra tanto no IPI 

como no ICMS. [...] O único elo da cadeia que não tem o direito de crédito relativo 

ao imposto suportado em suas notas fiscais de compra, é o consumidor. Ele sim, 

suportará financeiramente a exação, resultando daí a conclusão no sentido de que 

tais tributos não cumulativos se convertem em tributos sobre o consumo. [...] Em 

consequência, os tributos não cumulativos devem incidir sobre o consumo; dá-se a 

ausência de capacidade econômica do contribuinte para suportar tais tributos. 

Somente deve ser medida a capacidade econômica do consumidor, razão pela qual 

se impõe o princípio da seletividade. Já o contribuinte não deve suportar o tributo. 

Se não for possível a transferência do ônus do tributo para o consumidor, será 

necessária a isenção. 

 

Nesse sentido, a mesma autora entende que, por determinação constitucional, no 

IPI e no ICMS verifica-se verdadeira repercussão jurídica, e não apenas repercussão 

econômica: 

 

[...] Como se observa, falamos de repercussão jurídica e não de repercussão 

econômica. Se a repercussão jurídica corresponde à econômica, essa é uma 

coincidência desejável ou desejada pelo legislador, mas apenas uma coincidência 

que muitas vezes não ocorre. Trata-se de simples presunção que fundamentou a 

norma. Pode se dar, ao contrário, que o contribuinte tenha adquirido a mercadoria 

em condições tão favoráveis, que, apesar do imposto lhe ter sido destacado na fatura 

de compra, o encargo econômico foi transferido para três, contra o seu fornecedor, 

que lhe cedeu o bem pelo custo ou abaixo do custo. O fato econômico, não obstante, 

em nada interfere com o princípio da não-cumulatividade, mantendo-se integral e 

perfeito o direito à compensação do contribuinte adquirente, que sofreu tão-somente 

repercussão jurídica, comprovada pelas notas fiscais de entrada. Bem se vê que os 

institutos econômicos são inspiradores das normas jurídicas, mas são por ela 

transformados em fatos jurídicos próprios (diferentes). (grifos nossos).261 

 

Também segue a mesma linha o magistério de Regina Helena Costa, que 

vislumbra na não cumulatividade uma expressão do princípio da capacidade contributiva, com 

vistas a menor onerosidade da mercadoria ou serviço a ser adquirida pelo consumidor final: 

 

A nosso ver, a não cumulatividade é expressão do princípio da capacidade 

contributiva, cuja eficácia alcança, também, o contribuinte de fato, impedindo que 

o imposto se torne um gravame cada vez mais oneroso nas várias operações de 

                                                 
261  DERZI, 1998, p. 126. Esta também é a posição de Paulo Roberto Lyrio Pimenta: “Sendo assim, pode-se 

extrair, em nosso entendimento, do ordenamento jurídico brasileiro o seguinte conceito sobre tributos 

indiretos: são todos os tributos plurifásicos, incidentes sobre negócios jurídicos bilaterais, em relação aos 

quais se aplica a técnica da não cumulatividade. Trata-se de conceito pressuposto pela Constituição Federal 

ao regular o regime jurídico-constitucional do ICMS e do IPI” (PIMENTA, Paulo Roberto Lyrio. Tributos 

indiretos. In: MACHADO, Hugo de Brito. Tributação indireta no Direito Brasileiro. São Paulo: 

Malheiros/Instituto Cearense de Estudos Tributários, 2013. p. 359). 
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circulação do produto ou mercadoria, ou de prestação de serviços, que chegariam ao 

consumidor final a preços proibitivos. (grifos nossos).262 

 

Não pretendemos antecipar reflexões acerca da relação existente entre seletividade 

em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços e capacidade contributiva, que 

será mais examinada adiante, quando nos propusermos a analisar as finalidades 

constitucionais da seletividade. Assim, por hora basta ter em conta a premissa de que a não 

cumulatividade interage com a diretriz da seletividade, realçando-lhe a identidade com a 

justiça fiscal na tributação sobre o consumo, de modo a prestigiar o destinatário final de 

mercadorias e serviços reputados essenciais. 

Assim, se o texto constitucional conferiu caráter não cumulativo ao ICMS e 

veiculou preceito específico que, em última análise, visa à realização da justiça fiscal, 

minorando o ônus tributário incidente sobre a aquisição de mercadorias e serviços reputados 

essenciais, não há que se cogitar de completa facultatividade. No entanto, percebe-se que a 

mera afirmação de que a seletividade no ICMS é medida obrigatória ainda deixa em aberto a 

questão de saber qual o conteúdo desse comando constitucional, ou seja, de se definir em que 

medida há liberdade dos estados e do Distrito Federal quanto ao modo de conformar 

legislativamente o ICMS seletivo, o que acaba por reclamar uma incursão nos aspectos 

constitucionais específicos do imposto.  

 

4.4 Aspectos peculiares da seletividade no ICMS 

 

Já deixamos assentado que a circunstância de o texto constitucional haver 

consagrado a seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços no 

ICMS por meio da expressão “poderá ser seletivo”, não nos parece suficiente a lastrear a 

conclusão de que exista completa facultatividade na observância do preceito constitucional 

pelo legislador dos estados e do Distrito Federal. Por outro lado, também não nos quer parecer 

que a distinta forma de positivação da seletividade quanto ao imposto em exame possa ser 

ignorada, cabendo averiguar se a seletividade no ICMS é algo distinta da seletividade no IPI. 

Para tal busca, parece indispensável o cotejo da seletividade em ambos os impostos, de 

maneira a poder destacar suas semelhanças e diferenças. 

Com o advento da Constituição de 1988, que alterou o anterior regime de 

alíquotas uniformes do antigo ICM, muitos autores passaram a identificar a seletividade no 

                                                 
262  COSTA, 2017, p. 395. 
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ICMS como uma extensão do caráter seletivo que já era constitucionalmente atribuído ao IPI, 

como se nota da lição de Hugo de Brito Machado, que identifica a seletividade no ICMS 

como uma seletividade de alíquotas: 

 

Na vigência da Constituição anterior o imposto, então conhecido como ICM, não 

tinha função seletiva. Por isto, as suas alíquotas eram uniformes para todas as 

mercadorias, variando apenas em função de ser a operação interna, estadual ou de 

exportação. 

[...] 

O constituinte de 1988, admitiu tenha o ICMS caráter seletivo, em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços. Há quem afirme que as alíquotas 

serão seletivas, mas não é bem assim. A Constituição não determina sejam seletivas. 

Apenas admite, e com restrições. (grifos nossos).263 

 

Também nesse sentido são os magistérios de Luís Eduardo Schoueri,264 para quem, 

seja no IPI ou no ICMS, “a seletividade se encontra vinculada à essencialidade, indicando que 

os referidos impostos podem ter alíquotas variadas, não em função da base de cálculo, como 

na progressividade, mas em função dos próprios produtos”, e de Eduardo Marcial Ferreira 

Jardim, no sentido de que o cumprimento do preceito constitucional consiste na graduação de 

alíquotas em conformidade com a necessidade do produto sob a perspectiva da maioria da 

população: 

 

Assim, em obediência ao referido princípio constitucional, as mercadorias mais 

necessárias para a maioria da população devem ser tributadas com alíquotas menores, 

ao passo que aquelas menos necessárias ou mesmo supérfluas devem ser gravadas 

com alíquotas maiores.265 

 

Outros autores, contudo, embora identifiquem que o caráter seletivo geralmente se 

realiza por meio de um sistema de alíquotas variáveis, admite que a seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços se opere por outros meios, e não 

necessariamente pela seleção das alíquotas incidentes. É nesse sentido a doutrina de Regina 

Helena Costa, para quem a seletividade do imposto em estudo há de ser obtida por meio de 

discriminações de tratamento: 

 

[...] Logo, a exigência do ICMS há de ser modulada consoante o grau de 

essencialidade da mercadoria ou serviço: quanto mais essenciais forem, menor deve 

ser a tributação; quanto menos essenciais, o imposto deve atingir as respectivas 

operações e prestações com maior intensidade. A essencialidade, assim entendida 

                                                 
263  MACHADO, 1999, p. 97. 
264  SCHOUERI, 2016, p. 419. 
265  JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira Jardim. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Noeses, 2013. p. 184. 
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como a elevada importância da mercadoria ou serviço para o consumo, é o critério 

em função do qual a tributação pelo ICMS será modulada. 

Relembre-se que a seletividade pode ser obtida quer pela diferenciação ou 

progressividade de alíquotas, quer por variações de base de cálculo, ou, ainda, 

pela instituição de incentivos fiscais. A técnica mais utilizada, em razão de sua 

eficácia, tem sido a diferenciação de alíquotas. (grifos nossos).266 

 

Também Gilberto de Ulhôa Canto, embora afirme inicialmente que a seletividade 

realiza-se por meio do manejo de alíquotas, colaciona posicionamento no sentido de que a 

seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços não se esgota em tal 

expediente, em favor do qual parece inclinar-se: 

 

O princípio da seletividade – que a vigente Constituição previu quanto ao imposto 

sobre produtos industrializados e ao imposto sobre operações de circulação de 

mercadorias e de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e 

comunicação – consiste na variação de alíquotas do imposto em função da 

essencialidade dos produtos e serviços, de sorte que ele seja mais elevado no caso de 

utilidades de uso suntuário ou consumidas por contribuintes de maior poder 

aquisitivo, e mais atividades essenciais, ou de uso generalizado. 

[...] 

Em interessante tese de doutorado sob orientação do Prof. Walter Barbosa Correa, o 

Dr. Tavares Paes, discorrendo sobre imposto seletivo, examina os vários aspectos 

relevantes dessa modalidade, concluindo que a seletividade não se cinge à 

diversificação de alíquotas, como algumas pessoas supõem. Ela significa, 

principalmente, que segundo critérios de essencialidade de produtos, e, mais, de 

adequação de incidência às condições econômicas do consumidor, o objetivo 

fundamento do sistema é a flexibilização do tratamento tributário, desde a isenção 

até a cobrança de tributo elevado. A mera variação de alíquotas não caracteriza a 

seletividade, de per si só, embora sirva ao propósito de discipliná-la.267 

 

No que diz respeito especificamente à seletividade no ICMS, sobreleva registrar a 

lição de Roque Antonio Carrazza. Com efeito, conquanto perfilhe o entendimento pela 

obrigatoriedade do caráter seletivo, o mestre pontua que, no caso do ICMS, a seletividade 

poderia realizar-se por outros meios distintos da variação de alíquotas: 

 

Acrescentamos que a seletividade no ICMS poderá ser alcançada com o emprego de 

quaisquer técnicas de alteração quantitativa da carga tributária: sistema de alíquotas 

diferençadas, variação de bases de cálculo, criação de incentivos fiscais, etc. Já no 

IPI, somente pela variação das alíquotas, para que se cumpra também o disposto no 

art. 153, § 1º, da CF, cujo alcance estudaremos no capítulo “Legalidade e 

Tributação”.268 

 

                                                 
266  COSTA, 2017, p. 396. 
267  CANTO, Gilberto de Ulhôa. Princípios constitucionais tributários. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva 

(Coord.). Princípios Constitucionais Tributários. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1993. p. 38. 

(Caderno de Pesquisas Tributárias, v. 18). 
268  CARRAZZA, 2015, p. 116. 
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Ora, a ideia de que a seletividade no ICMS possa ser algo distinta daquela 

verificada no IPI é de grande relevância para que seja possível compreender os contornos da 

discricionariedade do legislador estadual e distrital. Isso porque, ao admitir-se que a 

seletividade no ICMS possa realizar-se por outros meios, não se limitando ao manejo de 

alíquotas, como se dá no imposto da União, naturalmente se estaria a reconhecer uma margem 

de decisão qualitativamente distinta do legislador estadual e distrital na implementação do 

caráter seletivo. A coerência lógico-jurídica dessa afirmação, todavia, não prescinde do exame 

do tratamento jurídico-constitucional do ICMS. 

Não se desconhece que, em matéria tributária, as constituições brasileiras têm sido 

especialmente detalhistas, característica que levou Geraldo Ataliba a sustentar um verdadeiro 

esgotamento da disciplina da matéria tributária pelo constituinte, de modo a remanescer ao 

legislador infraconstitucional uma função regulamentar.269  No que diz respeito ao ICMS, 

contudo, o caráter minucioso do tratamento constitucional é ainda mais acentuado e encontra-

se especialmente endereçado a assegurar uniformidade do tributo nos estados e no Distrito 

Federal, bem como a prevenir conflitos entre referidos entes.270 

O caráter exaustivo da disciplina constitucional, já adotado para o antigo ICM,271 

foi mantido com a Constituição de 1988 e o advento do ICMS,272 a demandar uma sempre 

cuidadosa análise por parte do intérprete quanto aos limites da atuação do legislador tributário. 

No que mais interessa ao presente trabalho, percebe-se que esse tratamento acentuadamente 

detalhista do ICMS na Constituição de 1988 possui importantes repercussões no tema da 

seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, revelando seus 

contrastes quando comparado ao caráter seletivo do IPI. 

                                                 
269  ATALIBA, 1968, p. 18. 
270  Conquanto à luz da Emenda n. 01/1969, que introduziu substancial alteração no texto da Constituição de 

1967, o imposto de competência dos estados sobre as operações relativas à circulação de mercadorias – 

antigo ICM – contasse com alíquotas uniformes, já havia disposição expressa quanto à competência do 

Senado Federal para fixação de suas alíquotas máximas e a obrigatoriedade de convênio entre os Estados 

para a concessão de isenções – artigo 23, §§ 5º e 6º, da EC 01/69, respectivamente. 
271  ATALIBA; GIARDINO, 1981, p. 112-113. 
272  A disciplina especialmente detalhada do ICMS na Constituição de 1988 também foi oportunamente 

observada por Hugo de Brito Machado: “A Constituição Federal vigente é, sem dúvida, a Constituição mais 

rica do mundo em matéria de normas concernentes à tributação. Além das normas aplicáveis aos tributos em 

geral, a malsinada não cumulatividade do ICMS, porque de difícil regulação, fez com que fossem incluídas 

na Constituição Federal muitas normas especificamente sobre esse imposto. Tratam especificamente do 

ICMS, na vigente Constituição, o art. 155, inciso II; e seu parágrafo 2º, que contém nada menos de doze 

incisos, muitos dos quais desdobrados em várias alíneas” (MACHADO, 1999, p. 13). Necessário destacar 

que a Emenda Constitucional n. 33/2001 encarregou-se, ainda, de acrescer outros três parágrafos destinados à 

disciplina do ICMS, especialmente quanto às operações com combustíveis e lubrificantes. 
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Já delineamos, em outra oportunidade, que a Constituição funciona como uma 

carta das competências,273 na medida em que não cria tributos propriamente, mas apenas 

autoriza os entes federativos a fazê-lo, através de seus respectivos órgãos legislativos, que se 

incumbem da descrição abstrata da respectiva norma padrão de incidência tributária, em todos 

os seus aspectos.274 Interessa ao presente estudo o exame do critério quantitativo da regra-

matriz ou norma padrão de incidência tributária,275 composto pela base de cálculo e pela 

alíquota, cujo exame tem especial importância para a identificação do quantum de tributo 

devido.276 

A base de cálculo consiste na descrição legal de um padrão ou unidade de 

referência capaz de viabilizar a quantificação da grandeza financeira do fato jurídico 

tributário; 277  sendo, assim, a perspectiva dimensível do aspecto material da hipótese de 

incidência278 uma medida numérica da manifestação de riqueza tributável. Como ensina Paulo 

de Barros Carvalho, tem a tríplice função de (i) medir as proporções reais do fato – através da 

colheita de manifestações exteriores que possam servir como critério de medida da riqueza 

tributável – (ii) compor a específica determinação da dívida, e (iii) confirmar, infirmar ou 

afirmar o critério material da hipótese tributária, aferindo a sintonia entre a grandeza 

escolhida pelo legislador e o núcleo do acontecimento fático que compõe a hipótese de 

incidência tributária.279 

                                                 
273  CARRAZZA, 2017, p. 598-599. 
274  “Apenas para registro, competência tributária é a aptidão jurídica para criar, in abstracto, tributos, 

descrevendo, legislativamente, suas hipóteses de incidência (fatos geradores in abstracto), seus sujeitos 

ativos, seus sujeitos passivos, suas bases de cálculo e suas alíquotas (elementos estruturais dos tributos). 

Exercitando regularmente suas competências tributárias, as pessoas políticas expedem normas jurídicas 

gerais e abstratas, que traçam os elementos que, uma vez verificados no mundo real, permitirão, ao fisco ou 

quem lhe faça as vezes, a identificação, individual e concreta, do na e do quantum das exações” 

(CARRAZZA, Roque Antonio. Reflexões sobre a obrigação tributária. São Paulo: Noeses, 2010. p. 38). 
275  O estudo analítico da norma jurídica tributária encontra substancial esteio na doutrina de Paulo de Barros 

Carvalho (CARVALHO, 2016, p. 289), que desdobra seus aspectos ou critérios compondo a estrutura que 

denomina regra matriz de incidência tributária. Para os fins do presente trabalho não adentraremos ao exame 

minucioso do tema, centrando no aspecto ou critério quantitativo da norma de incidência, que mais interessa 

ao tema da seletividade em função da essencialidade.  
276  CARVALHO, 2016, p. 322-323. 
277  BARRETO, Aires. Base de cálculo, alíquota e princípios constitucionais. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1986. p. 38. (Coleção Textos de Direito Tributário, v. 12). 
278  ATALIBA, 2000, p. 108. 
279  CARVALHO, 2016, p. 324-330. Nesse sentido também são muito didáticas as observações de Roque Antonio 

Carrazza: “Realmente, a base de cálculo, é fundamental à identificação jurídica dos tributos. Por isso mesmo, 

precisa ser congruente com a hipótese de incidência tributária. Melhor esclarecendo, se o tributo é sobre a 

renda, sua base de cálculo deverá, necessariamente, levar em conta uma medida da renda (v.g., a renda 

líquida); se o tributo é sobre a propriedade, sua base de cálculo deverá, necessariamente, levar em conta uma 

medida da propriedade (v.g., o valor venal da propriedade); se o tributo é sobre serviços, sua base de cálculo 

deverá, necessariamente, levar em conta uma medida dos serviços (v.g., o preço dos serviços prestados) e 

assim por diante” (CARRAZZA, 2010, p. 171). 
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A alíquota, por seu turno, consiste no “critério legal, normalmente expresso em 

porcentagem (v.g., 10%), que, conjugado à base calculada, permite que se chegue ao quantum 

debeatur, ou seja, à quantia devida pelo contribuinte”, como salienta Roque Antonio 

Carrazza.280 Já na expressão de Paulo de Barros Carvalho, a alíquota “congregada à base de 

cálculo, dá a compostura numérica da dívida, produzindo o valor que pode ser exigido pelo 

sujeito ativo, em cumprimento da obrigação que nascera pelo acontecimento do fato 

típico”.281 

Em regra, há significativa liberdade do legislador infraconstitucional para a 

fixação das alíquotas dos impostos que, na maioria dos casos, não encontra no texto 

constitucional indicação de patamares mínimos ou máximos, embora se sujeitem a limites 

gerais como o da vedação ao efeito confiscatório e da capacidade contributiva.282 No caso do 

ICMS, contudo, percebe-se que os legisladores estadual e distrital contam com um espectro 

mais restrito para fixação das alíquotas, na medida em os incisos IV e V do § 2º do art. 155 da 

Constituição da República conferem ao Senado Federal a incumbência de estabelecer as 

alíquotas nas operações e prestações interestaduais, além da fixação de alíquotas mínimas e 

máximas nas operações internas: 

 

Art. 155. [...] 

§ 2º [...] 

IV - resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um 

terço dos Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá 

as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação; 

V - é facultado ao Senado Federal: 

a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de 

iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus membros; 

b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico 

que envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria 

absoluta e aprovada por dois terços de seus membros; 

[...] 

 

Por outro lado, preceitua o inciso VI do mesmo parágrafo que, ressalvada a prévia 

deliberação dos estados e do Distrito Federal em sentido contrário, a alíquota interestadual 

deverá ser observada como patamar mínimo das alíquotas internas: 

                                                 
280  CARRAZZA, 2010, p. 176. 
281  CARVALHO, 2016, p. 333. 
282  Algumas restrições à liberdade do legislador para fixação das alíquotas não constavam originariamente do 

texto constitucional, mas foram inseridas por meio de emendas à constituição. É o caso do imposto sobre 

serviços de qualquer natureza – ISSQN –, de competência dos Municípios, e que deve ter suas alíquotas 

máxima e mínima fixadas por lei complementar – art. 156, § 3º, inciso I – e do imposto sobre a propriedade 

de veículos automotores – IPVA –, de competência dos Estados e do Distrito Federal, que deve ter suas 

alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal. 
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VI – salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do 

disposto no inciso XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação 

de mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às 

previstas para as operações interestaduais;  

 

O exame do texto constitucional nos revela, ainda, que também a concessão de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais no ICMS não depende exclusivamente do legislador 

estadual, encontrando-se sujeitas à prévia deliberação dos estados e do Distrito Federal, como 

resulta do inciso XII, alínea g, do mesmo § 2º: 

 

XII - cabe à lei complementar: 

g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, 

isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. (grifos 

nossos). 
 

As deliberações entre os estados e o Distrito Federal, seja para fixação de 

alíquotas internas aquém do patamar das alíquotas interestaduais, seja para a concessão de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS, realizam-se por meio de convênios, como 

disciplina a Lei Complementar n. 24/1975. Nos termos do seu art. 1º, parágrafo único, a 

obrigatoriedade do convênio se aplica às distintas medidas de exoneração que, em última 

análise, visam reduzir ou minorar a incidência do ICMS: 

 

Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de convênios celebrados e 

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica: 

I - à redução da base de cálculo; 

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo, 

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros; 

III - à concessão de créditos presumidos; 

IV - à quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, 

concedidos com base no Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte 

redução ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; 

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data. 

 

Referidos convênios são celebrados por reuniões previamente designadas, para as 

quais tenham sido convocados os representantes dos estados e do Distrito Federal, presididas 

por representantes da União. O foro de realização de tais reuniões é o Conselho Nacional de 

Política Fazendária (Confaz), que carece de personalidade jurídica e encontra-se regido pelo 

Convênio ICMS n. 133/1997, e que, segundo seu art. 1º, “tem por finalidade promover ações 
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necessárias à elaboração de políticas e harmonização de procedimentos e normas inerentes ao 

exercício da competência tributária dos Estados e do Distrito Federal [...]”. 

Note-se que, nos termos da Lei Complementar n. 24/1975, conquanto as reuniões 

possam realizar-se com representantes da maioria das unidades da federação apenas – art. 2º, 

§ 1º –, “a concessão de benefícios dependerá sempre de decisão unânime dos Estados 

representados” – § 2º – devendo ocorrer a ratificação do convênio por cada unidade da 

federação, expressa ou tacitamente – art. 4º. 283  Assim, é necessária uma conjugação de 

manifestações das distintas unidades da federação para que se componha a vontade geral apta 

a autorizar a fixação de alíquotas internas inferiores à alíquota interestadual estabelecida pelo 

Senado Federal, ou para que se concedam isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS. 

Nesse sentido, a doutrina de Roque Antonio Carrazza aponta que a conjugação 

das manifestações exigidas pela Constituição e pela Lei Complementar acaba por perfazer a 

manifestação da própria República Federativa do Brasil em seu todo: 

 

Relembramos, meteoricamente, que as isenções de ICMS não são concedidas 

unilateralmente, pelas próprias pessoas políticas tributantes, mas sim por meio de 

convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal. 

Portanto, os Estados e o Distrito Federal, querendo conceder isenções de ICMS, 

devem firmar convênios. Estes são pressupostos necessários ao regular exercício da 

competência isentiva por meio de ICMS. 

Em rigor, como veremos no próximo item, o convênio ICMS não brota 

simplesmente da conjugação de vontades dos Estados-membros e do Distrito 

Federal, mas da vontade da República Federativa do Brasil. É a própria Nação 

Brasileira que se manifesta, quando ele surge. 

Nu fundo, no fundo, como já estamos percebendo, é o interesse nacional – mais do 

que o simples interesse regional – que norteia a concessão de isenções de ICMS.284 

 

Diante do regime constitucional peculiar do ICMS, que exige prévia deliberação 

dos estados e do Distrito Federal tanto para a fixação de alíquotas inferiores às alíquotas 

mínimas estabelecidas pelo Senado Federal, quanto para a concessão de isenções, incentivos e 

benefícios fiscais, verifica-se, de pronto, um contraste com o tratamento do IPI na 

Constituição, que conta com uma margem de atuação mais ampla para manejo das alíquotas 

                                                 
283  Usualmente, após aprovados no Confaz, os convênios são ratificados nas respectivas unidades federadas por 

meio de Decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo. Não obstante, registre-se o entendimento do 

mestre Roque Antonio Carrazza, para quem a internalização dos convênios na legislação estadual reclama 

necessariamente a edição de Decreto Legislativo: “Detalhando o assunto, os Estados e o Distrito Federal 

devem, para conceder isenções de ICMS, firmar entre si convênios. Não são eles, porém, que dão força 

normativa às deliberações tomadas. Esta resulta do decreto legislativo que vier a ratificá-los, em cada 

Unidade Federativa. Os convênios apenas integram o processo legislativo necessário à concessão destas 

desonerações tributárias. Elas surgem – ou deveriam surgir – do decreto legislativo ratificador do convênio 

interestadual” (CARRAZZA, 2017, p. 617). 
284 CARRAZZA, 2017, p. 647. 
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do imposto. Assim, ao exame dos preceitos constitucionais atinentes à definição do critério 

quantitativo da norma padrão de incidência do ICMS, vislumbra-se que a implementação do 

caráter seletivo nesse imposto acaba por se revelar mais complexa, como consequência duma 

menor liberdade do legislador para manejo das alíquotas, ou até mesmo para a concessão de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais. 

Referidos preceitos têm grande importância para o tema em análise. Isso porque, 

se os estados e o Distrito Federal dependem de prévio ajuste para que possam fixar alíquotas 

internas inferiores àquelas estabelecidas pelo Senado Federal para operações interestaduais, 

há inegável restrição à liberdade conformadora do legislador quanto à fixação do critério 

quantitativo das normas padrão de incidência. Dessa forma, possível afirmar que, ressalvada a 

existência de prévia deliberação acima referida, as alíquotas somente poderão ser minoradas 

pelo legislador estadual ou distrital até o patamar da respectiva alíquota interestadual; no 

mesmo sentido, isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS dependerão da deliberação 

dos estados e do Distrito Federal através de convênio. 

Diverso, no entanto, é o tratamento constitucional do IPI. Acerca dele o § 1º do 

art. 153 da Constituição da República mitiga o princípio da legalidade, admitindo que suas 

alíquotas sejam modificadas por ato do Poder Executivo, o que não se dá no ICMS: 

 

Art. 153. [...] 

§ 1º É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, 

IV e V. 

 

Demais disso, nota-se que o IPI também não está sujeito à anterioridade genérica 

ou anterioridade ao exercício, por meio da qual se impede a cobrança de tributos “no mesmo 

exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”, tudo 

como se infere do artigo 150, inciso III, b, e § 1º da Constituição da República. Assim, o IPI 

distingue-se do ICMS não apenas pela existência de mais liberdade do legislador da União 

quanto ao manejo das alíquotas e concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, mas 

também porque o próprio Poder Executivo da União poderá alterar as alíquotas do imposto, 

por meio de ato infralegal apto a produzir efeitos já no mesmo exercício em que publicado ou 

alterado, observada apenas a anterioridade nonagesimal – artigo 150, inciso III, alínea “c”, da 

CR. 
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Tal característica faz do IPI um imposto marcadamente extrafiscal, voltado a 

servir como instrumento de ordenação político-econômica, como salienta Regina Helena 

Costa: 

 

Principia-se por lembrar que tal imposto, a par de seu relevante cunho arrecadatório, 

também reveste conotação extrafiscal, o que se extrai de sua submissão a regime 

jurídico diferenciado quanto à anterioridade da lei e à possibilidade de alteração de 

suas alíquotas. 

De fato, o IPI constitui instrumento voltado à proteção da indústria nacional. Assim, 

não se sujeita à observância do princípio da anterioridade genérica (art. 150, III, b), 

devendo atender, no entanto, à anterioridade especial de noventa dias (art. 150, III, 

c), nos termos do art. 150, § 1º, CR. Outrossim, suas alíquotas são alteráveis pelo 

Poder Executivo, à luz do que dispõe o art. 153, § 1º CR. (grifos nossos).285 

 

Também Eduardo Domingos Bottallo destaca o caráter extrafiscal do IPI, que 

atribui à flexibilidade conferida pelo texto constitucional: 

 

O art. 153, §1º, faculta ao Poder Executivo, “atendidas as condições e os limites 

estabelecidos em lei”, alterar a alíquota de alguns dos impostos compreendidos na 

competência da União, entre os quais o IPI. Estamos aqui diante de moldagem que 

serve, a caráter, aos propósitos extrafiscais do tributo, dotando a sua estrutura de um 

adequado grau de flexibilidade.286 

 

Noutra passagem, o autor identifica a seletividade no IPI com a vocação 

extrafiscal que o caracteriza.287 Assim, sustenta que a seletividade no IPI funciona como 

instrumento de ordenação político-econômica, estimulando certas operações e desestimulando 

outras tantas, conforme sua necessidade, utilidade ou conveniência para a sociedade: 

 

Como já adiantamos, a extrafiscalidade se manifesta no IPI através do princípio da 

seletividade. 

[...] 

Como é sabido, o IPI, até o advento da EC 18, de 1º.12.1965, era denominado 

“imposto sobre consumo de mercadoria”. Todavia, em que pese a qualificação que 

passou a ostentar a partir de então, ele, sob a perspectiva econômica, preservou 

características muito mais voltadas para o consumo de bens do que para a sua 

produção industrial propriamente dita. 

Daí por que, segundo tal égide, ele vem sendo utilizado como instrumento de 

ordenação político-econômica, seja favorecendo a realização de operações havidas 

por necessárias, úteis ou convenientes à sociedade, seja dificultando, por meio de 

incidências mais pesadas, a prática de outras, que não se mostrem capazes de ir ao 

encontro do interesse coletivo. 

                                                 
285  COSTA, 2017, p. 374. 
286  BOTTALLO, Eduardo Domingos. Fundamentos do IPI. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 

79. 
287  BOTTALLO, 2002, p. 61-62. 
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É por isso que, em algumas operações com produtos industrializados supérfluos, a 

alíquota há de ser extremamente elevada e, em outras, não deverá haver incidência, 

ou, então, esta somente poderá situar-se em patamares bastante modestos. 

 

Com efeito, ao exame da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (TIPI), anexa ao Decreto n. 8.950/2016, verifica-se uma gama de produtos 

não tributados, além de outros tantos isentos ou sujeitos a alíquota zero, e, por outro lado, 

certos produtos gravados com alíquotas substancialmente elevadas, como é o caso dos 

armamentos (45%) e do cigarro (300%), de modo a produzir um efeito indutor de desestímulo 

ao seu consumo. Há, pois, um amplo espaço para segmentação das alíquotas, realçada pela 

vocação marcadamente extrafiscal do imposto. 

Volvendo os olhos novamente à disciplina constitucional do ICMS, contudo, 

notadamente quando à fixação das alíquotas e à concessão de isenções, incentivos e 

benefícios fiscais, percebe-se que a liberdade do legislador dos estados e do Distrito Federal é 

mais restrita, na medida em que esse imposto, tanto quanto possível, deve estar marcado pelo 

caráter da uniformidade. Tal uniformidade, como já afirmado, justifica-se na medida em que 

se cuida de tributo substancialmente rendoso e que, atribuído à competência dos estados e do 

Distrito Federal, é suscetível de ser utilizado como instrumento fratricida de atração de 

investimentos para o território dos entes federativos, o que demanda, tanto quanto possível, a 

sua padronização.288 

Lado outro, já apontamos que a ideia de uniformidade do ICMS também está 

estreitamente relacionada à sua neutralidade,289  290  de modo que o imposto não venha a 

ocasionar a deformação dos preços, causando danos à livre concorrência, e que a 

competitividade entre os agentes econômicos dê-se com base em fatores comerciais e 

técnicos, e não em razão do imposto. 

É bem verdade que não há tributo que não produza efeitos indutores, ou seja, que 

não produza efeitos para além da finalidade meramente arrecadatória, afinal, como bem 

advertiu Rubens Gomes de Souza, 291  “temos de nos guardar da falácia de que existem 

impostos ‘neutros’, ou seja, impostos que geram receita sem produzir outros efeitos 

econômicos paralelos”. Contudo, é certo que alguns tributos estão constitucionalmente 

                                                 
288  COSTA, 2017, p. 393-394. 
289  DERZI, 2015, p. 615.  
290  BEVILACQUA, 2013, p. 101. 
291  SOUZA, Rubens Gomes de. Os impostos sobre o valor acrescido no sistema tributário. Revista de Direito 

Administrativo, v. 110. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, out.-dez. 1972. p. 20. 
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vocacionados a finalidades extrafiscais, ao passo em que noutros há ao menos uma 

predominância da finalidade fiscal, como leciona Paulo de Barros Carvalho: 

 

Há tributos que se prestam, admiravelmente, para a introdução de expedientes 

extrafiscais. Outros, no entanto, inclinam-se mais ao setor da fiscalidade. Não existe, 

porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão só a 

fiscalidade, ou, unicamente, a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, 

harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo apenas lícito verificar que, por 

vezes, um predomina sobre o outro.292 

 

Nesse sentido, enquanto o IPI é marcadamente voltado a finalidades extrafiscais, 

o ICMS encontra grandes obstáculos no campo da extrafiscalidade, a remarcar sua 

característica preponderantemente fiscal.  

Conquanto não se esteja a afirmar que o ICMS seja incompatível com a 

consecução de finalidades indutoras, a partir da percepção de sua vocação predominante para 

a fiscalidade, é possível afirmar que a seletividade realizada por meio do manejo das alíquotas 

ou pela concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais no ICMS não pode ser tão 

abrangente quanto no IPI, na medida em que a União pode livremente fixar alíquotas módicas 

ou até mesmo isentar produtos industrializados mais essenciais, bem como atribuir alíquotas 

sobremaneira elevadas a produtos supérfluos ou nocivos, ao passo que os estados e o Distrito 

Federal somente podem fazê-lo mediante prévia celebração de Convênio e, ainda assim, 

atentando às balizar estabelecidas pelo Senado Federal. 

A essas reflexões some-se a percepção de que enquanto o IPI incide 

exclusivamente sobre produtos industrializados, o ICMS é mais abrangente, recaindo sobre 

quaisquer operações de circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de telecomunicações. Ora, é essa generalidade da incidência 

do ICMS, aliada à sua necessária uniformidade, que tornam a seletividade por meio do 

manejo de alíquotas mais restrita do que aquela verificada no IPI. 

Nesse sentido, são muito esclarecedoras as observações de Sacha Calmon Navarro 

Coelho, ao comentar a seletividade do ICMS: 

 

A seletividade no ICMS é facultativa. No IPI é obrigatória. No ICMS a seletividade 

não poderá nem ser muito ampla. Espera-se que três alíquotas sejam suficientes. 

Uma de 25% mais ou menos para as mercadorias supérfluas e suntuárias, outra de 

17% mais ou menos para o grosso das mercadorias e outra de 9% a 12%, por aí, para 

as mercadorias de grande consumo popular, gêneros de primeira necessidade, como 

se costuma dizer. Possível e pensável e justo ainda, alíquotas diferenciadas para 

                                                 
292  CARVALHO, 2016, p. 238. 
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indústrias dependentes do insumo elétrico, como a do alumínio e também para as 

populações de baixa renda, certamente tomando como parâmetro o nível de 

consumo por quilowatt. [...] O ICMS é diferente do IPI. Neste a seletividade está 

intimamente ligada ao processo industrial e também às necessidades de consumo. 

No ICMS a seletividade é relativa e olha para a população em primeiro lugar. Além 

do que, miríades de alíquotas no processo de circulação criariam problemas muito 

sérios na formação dos custos e dos preços em território nacional, podendo penalizar 

uns setores em detrimento de outros, ou mesmo regiões do país, contra o espírito 

federativo. Na Europa os IVAS possuem poucas alíquotas. O mesmo ocorrerá por 

aqui.293 

 

As ponderações de João Nelson Cella também se inclinam no sentido da 

necessidade de se distinguir entre a seletividade no IPI e o caráter seletivo conferido ao ICMS 

pelo texto constitucional: 

 

Como vimos o ICMS é um imposto de incidência genérica e, como regra, de caráter 

uniforme. É imposto de sustentação financeira dos Estados. Sendo imposto de 

incidência genérica e de caráter uniforme, atinge, indiscriminadamente, todas as 

mercadorias, quando em circulação econômica, desde animais vivos, produtos do 

reino vegetal e minerais, até as infinitas partes e peças, e materiais secundários. 

Essa característica de incidência genérica do ICMS faz com que ele seja o esteio das 

receitas dos estados. Por tal razão deve-se buscar a proporção ideal entre a satisfação 

das necessidades individuais e as do estado, para custeio de suas tarefas. 

Verificamos também, como regra, uma alíquota uniforme para quase todas as 

mercadorias, quer para as operações internas, quer para as interestaduais, evitando-

se, assim, de modo objetivo, a tributação discriminatória em virtude da procedência 

ou do destino das mercadorias. 

Dentro dessa generalidade e uniformidade, não há como aplicar a seletividade de 

forma plena, absoluta, por um fator fundamental: a seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias só pode ser auferida em razão das necessidades 

humanas. Em que momento pode ser auferida? No momento em que classificarmos 

determinada mercadoria como sendo de primeira necessidade (alimentos, roupa, 

medicamentos etc.), de semiluxo (fumo, diversões, artigos de esporte etc.) e de luxo 

(joias, perfumes, certos tipos de bebidas e de automóveis etc.). 

E como fazer essa classificação para as infinitas matérias primas, materiais 

secundários e de embalagens? Eis aqui a relatividade da seletividade sugerida ao 

ICMS, pois, para essas mercadorias seria impossível sua graduação em função da 

essencialidade e, dessa forma, sofrem uma incidência genérica e uniforme, para 

prestigiar outros direitos.294 

 

Diante de tantos traços distintos, temos por segura a afirmação de que a 

seletividade no ICMS não pode ser mesmo tomada nos estritos termos em que se revela no 

IPI. Assim, parece claro que dadas as restrições ao manejo das alíquotas e base de cálculo do 

ICMS, bem como à concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais pelos estados e pelo 

Distrito Federal, a seletividade no ICMS não contempla uma graduação das mercadorias e dos 

serviços tão ampla quanto aquela verificada no imposto da União.  

                                                 
293  COELHO, 1996, p. 238-239. 
294  CELLA, João Nelson. Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI): seletividade e não-cumulatividade. 

2006. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2006. p. 114-115.  
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Assim, é possível concluir que a seletividade em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços no ICMS, conquanto não consista em uma completa faculdade do 

legislador estadual e distrital, é distinta da seletividade no IPI, de modo que a extensão do 

caráter seletivo àquele imposto não prescinde da consideração dos demais aspectos que 

marcam seu regime jurídico-constitucional. Noutro quadrante, forçoso reconhecer ainda que, 

em vista do regime jurídico-constitucional do imposto, a margem de liberdade conferida pelo 

texto constitucional ao legislador dos estados e do Distrito Federal é qualitativamente 

distinta,295 o que também acaba abrindo espaço para que a seletividade no ICMS possa ser 

alcançada por meio de outros expedientes distintos da graduação de alíquotas, desde que os 

mesmos sejam aptos à consecução da finalidade constitucional que lhe é subjacente. 

Portanto, diante das peculiaridades do regime jurídico-constitucional do ICMS, há 

uma maior restrição à liberdade do legislador para manejo das alíquotas e concessão de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais de ICMS, o que traz, como consectário, uma maior 

abertura para a implementação da seletividade por outros mecanismos, tais como reduções de 

base de cálculo, concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, dentre outros que 

possam ser aventados no contexto das políticas públicas tributárias. Logo, a questão que se 

põe no ICMS não é a de saber se a seletividade é obrigatória, mas sim a de verificar qual a 

medida da obrigatoriedade, ou seja, em quais aspectos há vinculação legislativa e, por outro 

lado, quais os limites da liberdade de conformação legislativa quanto à sua implementação. 

 

4.5 O ICMS seletivo e suas distintas finalidades constitucionais 

 

Até aqui lançamos as bases para que pudéssemos apontar que a seletividade no 

ICMS, conquanto não seja expressão de uma completa faculdade do legislador 

infraconstitucional, revela certas diferenças quando comparada à seletividade no IPI, em vista 

do peculiar tratamento constitucional conferido ao imposto dos estados e do Distrito Federal. 

Como consequência, a margem de discricionariedade do legislador estadual e distrital é 

                                                 
295  É relevante notar que o Superior Tribunal de Justiça conta com importante julgado no sentido da distinção 

entre a seletividade em função da essencialidade no ICMS e no IPI. Cuida-se do RMS 28.227/GO, através do 

qual contribuinte do ICMS pretendia o controle jurisdicional sobre a alíquota de 29% prevista para as 

operações com energia elétrica. Conquanto o STJ tenha compreendido que a impetração consistia em 

questionamento de lei em tese, o voto do Relator, Min. Herman Benjamin, consignou o contraste entre os 

artigos 155, § 2º, III, e 153, § 3º, I, da Constituição da República, a apontar que o ICMS “poderá ser seletivo”, 

e registrou o posicionamento de que conquanto o legislador estadual não possa simplesmente desconsiderar o 

preceito constitucional em testilha, “é norma que dá margem muito mais ampla que aquela reservada ao IPI 

(“deverá ser seletivo”) (RMS 28227/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julg. 24/03/2009, Dj 

20/04/2009).  
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qualitativamente distinta daquela reconhecida ao legislador da União, o que lhe autoriza a 

empregar mecanismos diversos para implementação do caráter seletivo, não necessariamente 

através de uma ampla gradação de alíquotas, desde que aptos à atenuação da incidência 

tributária sobre as mercadorias e os serviços mais essenciais. 

Lançadas essas ideias, remanesce a questão de identificar as finalidades 

constitucionais perseguidas por meio da seletividade, na medida em que é o fim constitucional 

do caráter seletivo que orientará a escolha dos meios pelo legislador estadual e distrital. Por 

conseguinte, a identificação das finalidades constitucionais subjacentes à seletividade é 

indispensável não apenas para delimitar os contornos da discricionariedade legislativa, mas 

também para que se possa controlar o seu exercício, aferindo a proporcionalidade ou 

razoabilidade entre o meio empregado e o fim perseguido, como é próprio dessa espécie de 

competência legislativa. 

Se o texto constitucional prescreve que a seletividade opere em razão do caráter 

essencial da mercadoria ou serviço, não se trata de mero dever classificatório, mas da 

obrigação de classificar em cumprimento a um valor constitucionalmente definido. Esse valor 

a nortear o caráter seletivo é a essencialidade, como leciona Paulo de Barros Carvalho: 

 

O conteúdo semântico desse princípio aponta para um processo e para um valor. 

Enquanto processo, é forma de eleição, consciente e deliberada, promovida em 

determinado campo de objetos, e conduzida por alguma diretriz racionalizadora. 

Mesmo quando, n’outro sentido, se fala em “seleção natural”, imagina-se uma força 

superior, absoluta, dotada de racionalidade, e capaz de imprimir direção ao processo 

de escolha. Mas a seletividade de que tratamos não é meramente um esquema formal, 

que se esgote com a própria realização, selecionando por selecionar. Este 

procedimento eletivo há de ser presidido pela estimativa da essencialidade, vale 

dizer, quer a Constituição que os produtos sejam classificados, tomando-se por base 

o teor da respectiva essencialidade, aqui está o valor (essencialidade), que a 

Constituição indica, oferecendo o processo (seletividade) para obtê-lo.296 

 

Ocorre que o próprio valor essencialidade não é de fácil compreensão297 e pode 

ser tomado em mais de uma perspectiva, ora mais afeita à justiça fiscal, com vistas à 

atenuação dos efeitos regressivos do imposto – que acaba por onerar mais contundentemente 

as camadas mais desfavorecidas da população –, ora com vistas à indução econômica, por 

                                                 
296  CARVALHO, 1996, p. 52. 
297  Acerca desse tema, aliás, a apreensão da noção de essencialidade tem sido o maior ponto de discussão entre 

aqueles que se propõem a examiná-lo, como destaca José Roberto Vieira: “Não se discute que o sentido da 

norma constitucional é promover uma seleção dos produtos objeto das operações que serão atingidas pelo 

imposto, utilizando a ideia de essencialidade como critério de seleção, para graduar a intensidade do tributo. 

O que se pode discutir são os parâmetros de aferição da essencialidade, a respeito dos quais silenciou o 

Estatuto Máximo” (VIEIRA, José Roberto. A regra-matriz de incidência do IPI: texto e contexto. 1992. 

Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1992. p. 232). 
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meio da emissão de estímulos ou desestímulos aos agentes econômicos. Trata-se de distinção 

que se faz decisiva para a identificação das finalidades constitucionais perseguidas através da 

seletividade. 

Essa dupla faceta da seletividade foi bem captada por Ruy Barbosa Nogueira, ao 

reconhecer-lhe simultaneamente uma função de atenuação da incidência tributária sobre os 

mais pobres e, ademais, uma função social e ordinatória da produção e do consumo: 

 

Seletividade do IPI – princípio específico aplicável ao imposto sobre produtos 

industrializados é o da seletividade em função da essencialidade dos produtos (§3º 

do art. 21 da CF). Como já vimos, embora a legislação tenha mudado o antigo nome 

“Imposto de Consumo” para o atual Imposto sobre Produtos Industrializados, ele é, 

e continua a ser, imposto sobre o consumo. [...] Como já vimos no histórico dos 

índices de tributação, a despesa, gasto ou consumo é, sobre certos aspectos, indício 

de riqueza, mas a tributação indiscriminada pode acarretar a injustiça social ao 

sobrecarregar os contribuintes de menor capacidade contributiva. Este tipo de 

imposto atinge a renda gasta e não a economizada. Os que menos ganham, 

proporcionalmente ao seu ganho mais gastam em artigos de consumo do que os de 

maior capacidade econômica. Atualmente o imposto sobre a renda corrige até certo 

ponto essa situação, cobrando imposto progressivo sobre o rendimento líquido. De 

outro lado, o imposto de consumo pode ser utilizado com acentuada função social e 

ordinatória da produção e do consumo.298 

 

A partir das lições de Roque Antonio Carrazza é possível entrever que o mestre 

vislumbra na seletividade, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, uma 

função de indução econômica, estimulando as operações com mercadorias e serviços mais 

essenciais: 

 

[...] Com isso, [o ICMS] pode e deve ser utilizado como instrumento de ordenação 

político-econômica, estimulando a prática de operações ou prestações havidas por 

úteis ou convenientes à sociedade e, em contranota, onerando outras que não 

atendam tão de perto ao interesse nacional.299 

 

Percebe-se, assim, que o sentido em que se toma o critério da essencialidade é 

determinante para a função que se reconhece à seletividade. Desse modo, após afirmar que a 

ideia de essencialidade “vincula-se a um padrão mínimo de vida não devendo ninguém ficar 

abaixo de tal padrão”, o que naturalmente remete à ideia de que seu emprego como critério de 

tributação remete à viabilização da justiça fiscal na tributação indireta, Henry Tilbery pontua 

que a essencialidade também pode ser tomada numa perspectiva coletiva, que serve ao 

direcionamento dos investimentos privados: 

                                                 
298  NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Princípio da seletividade do tributo em função da essencialidade do produto. 

Revista dos Tribunais, Fascículo 1 – Cível, ano 79, v. 651, p. 10, jan. 1990. 
299  CARRAZZA, 2015, p. 538. 
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[...] Em um país, que se encontra em fase avançadíssima de desenvolvimento, como 

é o caso do Brasil, a imposição seletiva sobre o consumo em função da 

essencialidade é um instrumento para frenar o consumo de produtos indesejáveis ou 

menos necessários a liberar forças para investimentos merecedores de apoio. Ao 

mesmo tempo, constitui instrumentalidade para nivelar diferenças excessivas no 

consumo de diversas classes em diversificadas zonas e alcançar a meta da 

redistribuição de rendas e maior aproximação da Justiça Fiscal.300 

 

Com o devido acatamento aos que entendem em sentido contrário, não 

compreendemos que a seletividade seja necessariamente expressão de extrafiscalidade no 

ICMS e no IPI. Ao contrário, não identificamos uma diretriz constitucional peremptória no 

sentido de estimular-se a produção de produtos essenciais e desestimular-se a produção de 

produtos supérfluos, o que, aliás, colidiria com a liberdade de iniciativa econômica plasmada 

no art. 170 da Constituição de 1988 e que se erige em fundamento da República Federativa do 

Brasil, nos termos do inciso IV do art. 1º. 

Assim, parece-nos que um direcionamento fiscal ou extrafiscal do caráter seletivo 

decorre muito mais do sentido em que se tome a noção de essencialidade, que ora pode servir 

como instrumento de justiça fiscal, minorando a incidência tributária sobre bens e serviços 

indispensáveis a um padrão mínimo de dignidade, ora pode atuar como fundamento para o 

emprego de normas tributárias indutoras, visando o estímulo ou o desestímulo de atividades 

produtivas que resultem em tais ou quais bens e serviços. 

Registre-se que, para Leonardo Buissa Freitas,301 a tributação sobre o consumo 

toma em consideração a capacidade contributiva do consumidor de bens e serviços, de modo 

que a seletividade está precipuamente direcionada a contrapor seus notórios efeitos 

regressivos, perfilhando o entendimento de que se cuidaria de um instrumento de justiça fiscal, 

embora não esteja afastada a possibilidade de sua utilização como instrumento de intervenção 

estatal na economia – a despeito de tal finalidade indutora não ser predominante. Contudo, 

para o autor ora referido seria necessário um raciocínio sequencial, de modo a atender-se 

inicialmente à seletividade e sua finalidade de justiça fiscal para, somente em seguida, cuidar-

se de considerar finalidades indutoras,302 como dois planos distintos. 

                                                 
300  TILBERY, Henry. O conceito de “essencialidade” como critério de tributação. In: NOGUEIRA, Ruy Barbosa 

(Org.). Estudos Tributários. São Paulo: Resenha Tributária, 1974. p. 346. 
301  FREITAS, 2019, p. 220-221. 
302  “Inicialmente, cumpre realizar um corte entre a justiça fiscal e a justiça social, não por uma imposição de 

sequência temporal, mas sim por uma precedência sistemática, uma vez que o Estado deve criar normas 

tributárias com finalidade fiscal, com respeito à capacidade contributiva e, garantida a justiça fiscal, procurar 

criar normas com finalidade social, de acordo com interesses econômicos e sociais. Essa sequência é a que 

esta tese entende como correta para a seletividade, visualizada como uma regra fiscal que, após garantida a 
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Por outro lado, versando sobre a seletividade em função da essencialidade do 

produto no IPI, Laís Vieira Cardoso303 destaca que o atendimento das necessidades básicas do 

indivíduo é um primeiro parâmetro da essencialidade, mas que, tomada sob a perspectiva do 

direito econômico, estaria relacionada à escassez de certos bens no mercado. Assim, ao 

considerar o conceito de necessidade no direito econômico para fins de aplicação da 

seletividade, abre-se a possibilidade de viabilizar o acesso geral a produtos antes considerados 

supérfluos, o que permite entrever uma inequívoca perspectiva indutora. 

No entanto, é com base nas lições de Luís Eduardo Schoueri304 que a identificação 

dessa dupla perspectiva da essencialidade ganha especial evidência. Para o autor, a 

seletividade em função da essencialidade dos produtos, das mercadorias e dos serviços pode 

servir tanto à justiça fiscal como à indução econômica, o que estaria a reclamar uma 

reformulação da própria ideia de essencialidade: 

 

Surge, entretanto, para a seletividade, questão semelhante à já proposta para a 

progressividade: poderá o legislador ordinário introduzir norma tributária indutora, 

adotando, então, alíquotas para o imposto que não se graduem segundo o parâmetro 

da necessidade? 

Caso se entenda inflexível o conceito de “essencialidade” proposto pela doutrina, 

então dever-se responder pela negativa, já que cuidou o próprio constituinte de 

apresentar as balizas pelas quais se guiará a seletividade. 

[...] 

Daí justificar-se, por conta das normas tributárias indutoras, que se reformule o 

conceito de “essencialidade”, que deve ter duas perspectivas: o ponto de vista 

individual dos contribuintes e as necessidades coletivas. Sob a última perspectiva, 

tal conceito deve ser entendido a partir dos objetivos e valores constitucionais: o 

essencial será o bem que se aproxime da concretização daqueles. Assim, tanto será 

essencial o produto consumido pelas camadas menos favorecidas da população, 

dado o objetivo fundamental da República de “erradicar a pobreza e a 

marginalização” (artigo 3º, III, da Constituição Federal), como aquele que 

corresponda aos auspícios da Ordem Econômica, diante do objetivo de “garantir o 

desenvolvimento nacional” (artigo 3º, II). 

 

No que respeita ao IPI, parece clara a plena coexistência entre ambas as 

perspectivas em que pode ser tomada a noção de produto essencial. Como assentamos alhures, 

                                                                                                                                                         
justiça fiscal, pode intervir na economia por indução, considerados os interesses econômicos e sociais 

envolvidos. Isso não significa que a justiça fiscal seja entendida como princípio absoluto. Como se observa 

no curso deste capítulo final, é possível o exercício da ponderação com outros princípios das ordens tributária 

e econômica, porém, esta tese sustenta que sempre há que se garantir minimamente a presença, seja da 

neutralidade concorrencial, nos termos do fixado no capítulo terceiro, seja da seletividade, como princípio 

específico regedor da tributação sobre o consumo, a fim de evitar a regressividade e, por conseguinte, a 

injustiça fiscal” (FREITAS, 2019, p. 222). 
303  CARDOSO, Laís Vieira. A seletividade do IPI. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães (Coord.). IPI: aspectos 

jurídicos relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2003. p. 253-254. 
304  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005. p. 300-301. 
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cuida-se de um imposto vocacionado à indução do comportamento dos agentes econômicos, 

ou seja, à finalidade extrafiscal, em relação ao qual a União conta com amplas possibilidades 

de manejo das alíquotas, bem como com significativa flexibilidade dos limites constitucionais 

formais da legalidade e da anterioridade quanto ao exercício financeiro. 

No que tange ao ICMS, por outro lado, a seletividade está preponderantemente 

voltada à fiscalidade, por meio da modulação da incidência tributária sobre o consumo de 

mercadorias e serviços induvidosamente essenciais, de modo a atenuar-lhe os efeitos 

regressivos. Não obstante, também quanto a esse imposto é possível que a seletividade esteja 

direcionada a finalidades distintas da realização da justiça fiscal, embora não se possa perder 

de vista o aspecto de fiscalidade. 

Assim, pode-se afirmar que a seletividade no ICMS tem como finalidade 

constitucional preponderante a (i) realização da justiça fiscal. Não obstante, em caráter mais 

restrito, contempla ainda a finalidade de (ii) realização de outros valores constitucionais, 

como é o caso da tributação com fins ambientais, a partir da ideia de essencialidade 

ambiental,305 ou mesmo do emprego da seletividade com vistas a desestimular alimentos 

prejudiciais à saúde306 307. 

                                                 
305  Sobre a ideia de uma essencialidade ambiental, Nayara Crispim da Silva vislumbra no ICMS seletivo uma 

ferramenta de fomento ao consumo sustentável: “Sob o viés dos interesses da coletividade, reconhecer uma 

mercadoria como essencial exige que não seja analisado apenas e tão somente o ato de consumo em si, o 

último da cadeia de produção, mas sim todos os outros antecedentes, desde a apropriação de recursos naturais 

utilizados como matéria-prima. Não basta constatar o que é mais essencial, por exemplo, se o alimento ou o 

papel. Impõe que se analise se o processo produtivo de determinado item é mais sustentável do que o de seus 

pares, ou se vem sendo demandado em patamares consentâneos à manutenção do patrimônio ecológico. 

Exemplificativamente, se é mais essencial o papel regular ou o reciclado” (SILVA, Nayara Crispim da. O 

ICMS como instrumento de indução ao consumo sustentável. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2018. p. 107). Também merece registro o posicionamento de 

Luís Cláudio Ferreira Catanhede, que vislumbra na utilização extrafiscal dos tributos um instrumento de 

aplicação dos princípios da precaução e da prevenção: “[...] Ora, os tributos, em sua função extrafiscal, são 

meios eficazes para prevenir e precaver os danos ao meio ambiente, propiciando incentivos fiscais aos meios 

de produção e prestação que comprovadamente não possuem potencial danoso, ou cujos riscos sejam 

menores se comparados com outras formas de produção, de modo a garantir o equilíbrio preconizado pela 

nossa Carta Magna, entre os princípios do desenvolvimento nacional e da proteção ambiental. [...] Os meios 

para se fazer isso são variados, sendo que se pode pensar em reduções de base de cálculo do imposto de 

renda para as empresas que demonstrem responsabilidade ambiental investindo em ativos fixos que 

diminuam as externalidades negativas do processo produtivo. Pode-se pensar, ainda, em isenções dos 

impostos sobre a circulação e a produção de produtos reciclados” (CATANHEDE, Luís Claudio Ferreira. A 

utilização dos tributos para implementação do direito fundamental ao meio ambiente saudável e equilibrado. 

Revista da Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, n. 73/74. São Paulo: Centro de Estudos da 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, jan.-dez. 2011. p. 239). 
306  Uma forma de utilização extrafiscal da seletividade visando o desestímulo do consumo de alimentos 

prejudiciais à saúde pode ser visto nas propostas de implementação de alíquotas mais elevadas do IPI para as 

chamadas bebidas açucaradas, que incluem refrigerantes e sucos industrializados, caso do Projeto de Lei n. 

8.541/2017, em trâmite na Câmara dos Deputados, e os questionamentos em torno da concessão de isenções, 

incentivos e benefícios fiscais às indústrias produtoras. Por outro lado, o Guia Alimentar para a População 

Brasileira, editado pelo Ministério da Saúde, classifica os alimentos em quatro categorias, a saber, (i) 
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Para os fins do presente trabalho, contudo, daremos ênfase à seletividade 

enquanto mecanismo de justiça fiscal, em vista do caráter predominantemente arrecadatório 

do ICMS. Na medida em que buscamos identificar os contornos da discricionariedade 

legislativa na implementação do ICMS seletivo, é com foco na finalidade de realização da 

justiça fiscal que poderemos identificar o conteúdo mínimo da seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços, de modo a discernir seus aspectos de 

vinculação e discricionariedade. 

Isso porque, mesmo nos casos em que se pretenda lançar mão da seletividade com 

finalidades indutoras, a partir de uma concepção de essencialidade voltada à satisfação de 

necessidades coletivas, a perspectiva individual sempre se fará presente, ainda que apenas 

para delimitar um núcleo intangível da seletividade. Essa percepção remete à complexa tensão 

entre a implementação da extrafiscalidade e a repartição justa da carga tributária nos impostos, 

e encontra ressonância na doutrina de Diego Bonfim.308 

Para o autor, a seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos 

serviços é, em linha de princípio, um instrumento de distribuição da carga tributária entre os 

contribuintes, nada dizendo com a extrafiscalidade. Não obstante, assim como ocorre uma 

atenuação da capacidade contributiva em face de finalidades indutoras pautadas em outros 

valores constitucionais, também a seletividade pode ceder passo ante a implementação de 

finalidades extrafiscais: 

 

Nesse contexto, a seletividade em função da essencialidade do produto tem de ser 

encarada como um dos antídotos contra a regressividade da tributação sobre o 

consumo. É importante reconhecer que a imposição da seletividade ao IPI não o 

transforma em um imposto essencialmente extrafiscal. A seletividade pode funcionar 

como mero critério de discriminação para fins de alcance da finalidade das normas 

                                                                                                                                                         
alimentos in natura, que estão aptos para o consumo independentemente de qualquer processamento, como 

plantas ou animais, (ii) alimentos minimamente processados, consistentes nos alimentos in natura que 

sofreram processamentos mínimos tais como secagem e pasteurização, (iii) alimentos processados, em 

relação aos quais há adição de sal, açúcar, óleo ou vinagre, e que tem potencial de elevar o risco de doenças 

crônicas e, por fim, os (iv) alimentos ultraprocessados, produzidos através de formulações industriais e 

caracterizados por serem pobres em nutrientes e ricos em calorias, açúcar gorduras, sal e aditivos químicos, 

mostrando-se capazes de favorecer o risco de doenças como obesidade, doenças do coração e diabetes 

(BRASIL. Ministério da Saúde. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2014). Assim, a partir da seletividade com finalidade extrafiscal seria possível pensar numa 

atenuação da incidência tributária sobre os alimentos in natura, acompanhada de uma elevação do encargo 

econômico do ICMS sobre alimentos processados e ultraprocessados, de modo a desestimular seu 

consumo. 
307  A respeito da compatibilidade entre a seletividade em razão da essencialidade e a proteção do meio ambiente, 

recomenda-se ainda o exame da doutrina de Luiza Nagib (NAGIB, Luiza. IPI – Critério material. 2010. Tese 

(Doutorado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2010. p. 225). 
308  BOMFIM, Diego. Extrafiscalidade: identificação, fundamentação, limitação e controle. São Paulo: Noeses, 

2015. p. 256-257. 
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tributárias fiscais; esta consiste na igualitária distribuição da carga tributária entre os 

contribuintes, sem que, com isso, haja por parte do intérprete a identificação de 

qualquer finalidade externa. [...] Em muitos casos, não há nenhuma finalidade 

extrafiscal na instituição destas alíquotas, funcionando a seletividade, ao revés, 

como mecanismo de alcance de uma igualitária distribuição da carga tributária entre 

os contribuintes. 

[...] 

É preciso encarar a seletividade como um critério estabelecido pelo constituinte, 

assim como a capacidade contributiva, para fins de aplicação do princípio da 

igualdade, de tal maneira que se deve reconhecer a necessidade de sua aplicação 

definitiva quando se está diante da utilização de normas tributárias fiscais, exigência 

que não se estabelece quando da edição de normas tributárias extrafiscais. 

Do mesmo modo que a capacidade contributiva deixa de ser o critério de 

discriminação entre os contribuintes, quando da edição de normas tributárias 

extrafiscais, a seletividade, nestes casos, cede espaço para que outros parâmetros 

(ligados diretamente à finalidade externa da norma) sejam apresentados.309 

 

Prosseguindo em suas lições, o autor pondera, no entanto, que a seletividade em 

função da essencialidade das mercadorias e dos serviços seria apenas um dos critérios de 

discriminação, mas que poderia conviver com outras finalidades distintas da distribuição 

igualitária dos encargos dos tributos. Todavia, assenta que o critério da seletividade “não 

poderá ser afastado diante da utilização de agravamentos para fins de desestímulo do consumo 

de determinados produtos essenciais, já que, nesta hipótese, não haveria fundamento válido 

para a edição da norma tributária extrafiscal”, complementando, em seguida, que “se o 

produto é essencial, seu consumo não pode ser desestimulado”.310 

Com essas reflexões, o autor parece inclinar-se justamente no sentido de que a 

seletividade possui um núcleo intangível, um conteúdo essencial que não pode ser afastado 

mesmo em vista de finalidades extrafiscais, posição com a qual nos afinamos – muito embora, 

em sentido distinto ao do autor, tenhamos apontado que a seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços alberga simultaneamente uma perspectiva fiscal 

e outra extrafiscal. Aliás, a visão de que existe um núcleo intangível da justiça fiscal 

inalcançável pelas finalidades indutoras é reforçada ao se rememorar a interação entre a 

extrafiscalidade e o princípio da capacidade contributiva, que conquanto deixe de funcionar 

como critério de graduação dos tributos à vista das finalidades indutoras atua ao menos como 

limite da tributação, como leciona Regina Helena Costa: 

 

As primeiras vozes a pronunciarem-se a respeito do relacionamento do princípio da 

capacidade contributiva com a extrafiscalidade inclinaram-se pela incompatibilidade 

entre ambos – o que acabava por esvaziar, em muito, o conteúdo daquele. [...] 

                                                 
309  BONFIM, 2015, p. 256-57. 
310  BOMFIM, 2015, p. 258. 
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Realmente, a nós parece melhor o entendimento que prestigia a convivência entre a 

atuação extrafiscal e a observância do princípio da capacidade contributiva. Isto 

porque, a nosso ver, poder-se-á verificar sua incidência ao menos quanto ao respeito 

aos limites que o mesmo impõe. 

Assim, na tributação extrafiscal sua incidência é atenuada pela perseguição de outros 

objetivos. O princípio da capacidade contributiva cede ante a presença de interesse 

público de natureza social ou econômica que possa ser alcançado mais facilmente se 

se prescindir da graduação dos impostos consoante a capacidade econômica do 

sujeito. 

[...] 

Nesses casos teremos atenuações da eficácia do princípio, pois a observância da 

capacidade contributiva não resta completamente afastada quando da tributação 

extrafiscal. O legislador não poderá descuidar-se da preservação dos limites que o 

próprio princípio exige, já mencionados: a manutenção do “mínimo vital”, o não 

atingimento do confisco e o não cerceamento de outros direitos constitucionais. 

Estes, a nosso ver, são intocáveis mesmo pela tributação extrafiscal, porque 

representam garantias mínimas do contribuinte perante o Fisco.311 

 

Nessa toada, do cotejo entre a seletividade direcionada à justiça fiscal e a 

seletividade atrelada a finalidades extrafiscais, posto que pautada numa perspectiva coletiva 

da essencialidade, pode-se identificar uma zona vinculada da seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços, que não está inserida no campo da 

discricionariedade legislativa. Essa zona corresponderia a uma eficácia mínima da 

seletividade enquanto instrumento de proteção do mínimo vital, limite inferior da faixa de 

capacidade contributiva dos indivíduos. 

Assim, temos relevante indício de que a investigação da discricionariedade 

legislativa na implementação do ICMS seletivo passa pela análise detida da seletividade sob a 

perspectiva da justiça fiscal. Através dessa busca, tornar-se-á possível confirmar a finalidade 

precípua da seletividade de repartição justa do encargo tributário incidente sobre o consumo 

de mercadorias e serviços, passo importante para a delimitação da liberdade de conformação 

constitucionalmente atribuída ao legislador dos estados e do Distrito Federal. 

 

4.6 Seletividade e tutela do conteúdo essencial dos direitos fundamentais 

 

Num dos pioneiros estudos acerca da seletividade após a Constituição de 1988, 

Ruy Barbosa Nogueira312 reconheceu-lhe a natureza de princípio específico do ICMS e do IPI, 

que atuaria em favor da concretização de outros princípios constitucionais tributários mais 

gerais, a saber, o da capacidade contributiva, da legalidade e da proibição do confisco: 

 

                                                 
311  COSTA, 2012, p. 75-77. 
312  NOGUEIRA, 1990, p. 8. 
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[...] Mas acontece ainda que, como examinaremos adiante mais pormenorizadamente, 

em conjuminação e como forma de cumprir efetivamente esses princípios gerais e 

especiais, ainda o Constituinte estatui para o ICMS o princípio específico de que 

esse imposto estadual “atenderá ao seguinte”: “Poderá ser seletivo, em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços”. (grifos nossos). 

 

José Eduardo Soares de Melo,313 por outro lado, em suas lapidares lições acerca 

do ICMS, afirma que a seletividade é “princípio constitucional a ser rigorosamente obedecido 

no âmbito do IPI, e de modo permitido no caso do ICMS [...]”. No mesmo sentido, Roque 

Antonio Carrazza 314  também reconhece à seletividade a natureza jurídica de princípio: 

“Cumpre-se o princípio da seletividade comparando-se mercadorias ou serviços. Nunca 

evidentemente, discriminando-se contribuintes, em função de raça, sexo, ocupação 

profissional etc., que a isto obsta o art. 5º, I da CF.” (grifos nossos). 

Também é nesse caminho o magistério de Paulo de Barros Carvalho,315 embora o 

faça com referência ao IPI: 

 

Para o IPI, a temática das alíquotas ganha uma dimensão expressiva, tendo em vista 

o mandamento constitucional da seletividade em função da essencialidade dos 

produtos. O constituinte outorgou ao legislador ordinário a possibilidade de dosar a 

carga tributária, em função de predicados de utilidade atribuídos aos produtos, 

segundo o talante do próprio legislador infra-constitucional, não estipulando critério 

determinado a que este último ficasse jungido. Aquilo que se extrai do art. 153, 

parágrafo 3, é apenas que o imposto venha a ser “seletivo, em função da 

essencialidade do produto”. Agora, de que modo chegar a esse resultado, 

positivando a orientação, foi providência sobre a qual se absteve o constituinte. 

Remanesce o valor, que há de ser implantado por um dos meios cabíveis. 

O conteúdo desse princípio aponta para um processo e para um valor. 

 

Em sentido oposto aos posicionamentos aqui colacionados, Regina Helena 

Costa316 identifica, na seletividade, uma regra: 

 

O art. 155, §2, III, por sua vez, proclama que o ICMS “poderá ser seletivo, em 

função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”. 

                                                 
313  MELO, 2018, p. 305. Outros autores adotam entendimento semelhante, como é o caso de Eduardo Marcial 

Ferreira Jardim que, conquanto refira-se a postulado, parece enquadrar a seletividade em função da 

essencialidade na categoria dogmática dos princípios: “Uma das matrizes constitucionais que informam e 

presidem a legislação do ICMS consiste no postulado da seletividade em função da essencialidade, consoante 

dispõe o comando inserto no art. 155, § 2º, inciso III, que averbou nesse sentido ao proclamar que o referido 

tributo ‘poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços’” (JARDIM, 

Eduardo Marcial Ferreira. Finanças públicas e tributação ao lume dos direitos e garantias. São Paulo: 

Noeses, 2015. p. 193). 
314  CARRAZZA, 2015, p. 538. 
315  CARVALHO, Paulo de Barros. IPI – Comentários sobre as regras gerais de interpretação da Tabela NBM/SH 

(TIPI/TAB). Revista Dialética de Direito Tributário, n. 12. São Paulo: Dialética, set. 1996. p. 52.  
316  COSTA, 2017, p. 395-396. 
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Do mesmo modo que no IPI, a seletividade do imposto significa que a lei procederá 

a discriminações de tratamento estabelecidas em função da essencialidade da 

mercadoria e do serviço para o consumidor. 

A regra em foco significa que o ICMS operará, também, como instrumento de 

extrafiscalidade, visando beneficiar os consumidores finais, que efetivamente 

absorvem o impacto econômico do imposto. 

 

A caracterização da seletividade como regra também encontra ressonância na obra 

de Regiane Binhara Esturilio,317 sob o fundamento de que não se aplicaria indistintamente a 

todo o sistema jurídico nem a todo o sistema tributário nacional, bem como porque poderia 

ser excluída do ordenamento jurídico sem que viesse a caracterizar-se ofensa aos princípios 

constitucionais tributários: 

 

Quanto à seletividade, o raciocínio segue o que foi desenvolvido para a 

anterioridade. É regra constitucional que pode ter sua sistemática modificada ou até 

mesmo ser excluída da Constituição, sem que a modificação ou a exclusão 

represente violação ou prejuízo de observância a princípio constitucional, em 

especial o da igualdade. 

[...] 

 

Mais adiante, a autora reforça seu posicionamento,318 identificando a seletividade 

como uma técnica de tributação: 

 

[...] E os efeitos da seletividade dizem respeito à variação das alíquotas dos impostos 

incidentes sobre bens e serviços, de forma que a tributação seja menos onerosa em 

relação àqueles essenciais, podendo ser mais gravosa para àqueles não essenciais. 

Esse efeito prático e econômico da tributação seletiva pode ser denominado de 

técnica de tributação, e sendo a técnica um meio para atingir uma finalidade, a 

seletividade é uma técnica tributária, uma maneira para onerar menos os bens e 

serviços essenciais em relação aos demais bens e serviços. (grifos nossos). 

 

Com a devida vênia, não vislumbramos os dois óbices apontados pela autora ao 

reconhecimento da seletividade como um verdadeiro princípio. Inicialmente, convêm ter em 

conta que, além dos princípios constitucionais gerais, a Constituição conta ainda com os 

chamados princípios constitucionais setoriais ou especiais, que, segundo aponta Luís Roberto 

Barroso, são direcionados a um “específico conjunto de normas afetas a determinado tema, 

capítulo ou título da Constituição”, podendo ser um detalhamento de princípios gerais.319 

Assim, do mesmo modo que se podem admitir princípios constitucionais especiais somente 

aplicáveis ao sistema tributário – caso dos muitos princípios constitucionais específicos, como 

                                                 
317  ESTURILIO, 2008, p. 103. 
318  ESTURILIO, 2008, p. 103. 
319  BARROSO, 2003, p. 155-156.  
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os da anterioridade e da capacidade contributiva –, é possível identificar também certos 

princípios ainda mais específicos, na medida em que dirigidos a apenas um tributo, o que 

pode ser o caso da seletividade no ICMS.320 

Noutro passo, quanto ao segundo fundamento suscitado, também pedimos escusas 

para discordar da eminente autora. É que conquanto a seletividade tenha sido estendida ao 

ICMS apenas a partir da vigência da Constituição de 1988, dando pistas de que o imposto 

poderia ser compatível com um modelo de alíquotas uniformes, naquilo que respeita ao seu 

conteúdo constitucional mínimo de tutela do consumo de mercadorias e serviços essenciais 

ela se mostra inafastável, na medida em que identificada com a proteção do conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais, como melhor veremos adiante. Assim, não nos parece 

possível afirmar que a seletividade poderia ser totalmente suprimida do texto constitucional, 

já que, ao menos nesse aspecto mínimo, direcionado à proteção do mínimo vital, haver-se-ia 

de lhe reconhecer absoluta rigidez, por força do que dispõe o art. 60, § 4º, inciso IV, da 

Constituição da República. 

Prosseguindo nessas reflexões, percebe-se que a distinção entre princípios e regras 

encontra múltiplos sentidos na doutrina, o que mereceu críticas profundas e detidas de 

Humberto Ávila.321 À vista das concepções dominantes acerca da distinção entre regras e 

princípios, Ávila acaba por concluir que o critério distintivo entre as espécies normativas 

reside no “grau de determinação do fim e da conduta”.322 Assim, calha trazer seus conceitos 

de regras e princípios, que muito interessam ao presente estudo: 

 

As regras são normas imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e 

com pretensão de decidibilidade e abrangência, para cuja aplicação se exige a 

avaliação da correspondência, sempre centrada na finalidade que lhes dá suporte e 

nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, entre a construção 

conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos. 

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e 

com pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação 

                                                 
320  Note-se que a Constituição veicula outros princípios específicos, aplicáveis a certos impostos, como é o caso 

do princípio da universalidade no Imposto de Renda. Nesse sentido, recomenda-se o exame da lição de 

Roque Antonio Carrazza, que assim pontifica: “Em suma, o contribuinte, por força do princípio da 

universalidade, há de ter tributada a renda global, ou seja, a totalidade da riqueza nova percebida durante o 

período de apuração. Deveras, se for tributado por segmentos de renda, isto é, sem que se considere o 

conjunto dos rendimentos auferidos, acaba recolhendo além da conta, já que se vê privado das deduções e 

abatimentos que a legislação o autoriza a fazer” (CARRAZZA, Roque Antonio. Imposto sobre a renda: perfil 

constitucional e temas específicos. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 70).  
321 Com esteio nas lições de Guastini, afirma-se que “não se deveria sequer buscar uma definição unitária dos 

princípios jurídicos, mas apenas aceitar, primeiro, que alguns autores os utilizam com um significado e outros 

com outro e, segundo, que o termo princípio pode referir-se a vários fenômenos, e não somente a um só” 

(ÁVILA, 1999, p. 154). 
322  ÁVILA, 1999, p. 167. 
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demandam uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e 

os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção.323 

 

O estudo da distinção entre princípios e regras reclama aprofundamentos que 

escapam ao objetivo do presente trabalho. Todavia, aqui é indispensável deixar assentado que 

a opção do constituinte por empregar princípios ou regras não é fortuita, mas decorre dos 

distintos papéis assumidos por essas espécies normativas, como ensina Luís Roberto 

Barroso:324 

 

Ora, a decisão do constituinte de empregar princípios ou regras em cada caso não é 

aleatória ou meramente caprichosa. Ela está associada, na verdade, às diferentes 

funções que essas duas espécies normativas podem desempenhar no texto 

constitucional, tendo em conta a intensidade de limitação que se deseja impor aos 

Poderes constituídos. Ao utilizar a estrutura das regras, o constituinte cria condutas 

específicas, obrigatórias, e, consequentemente, limites claros à atuação dos poderes 

políticos. Os princípios, diversamente, indicam um sentido geral e demarcam um 

espaço dentro do qual as maiorias políticas poderão legitimamente fazer suas 

escolhas. 

 

Ademais, devemos admitir que a opção entre reconhecer na seletividade tanto 

uma como outra espécie de norma está também atrelada a uma tomada de posição acerca do 

papel da seletividade no sistema tributário nacional. Por isso nos damos pressa em dizer que, 

para os fins do presente trabalho, perfilhamos o entendimento de que a seletividade no ICMS 

é um verdadeiro princípio constitucional tributário, ideia que, ademais de nos parecer mais 

escorreita do ponto de vista lógico-jurídico, é também mais consentânea com as premissas 

aqui lançadas. 

Com efeito, partimos do pressuposto de que o texto constitucional consagrou a 

seletividade de forma mais aberta no tocante ao ICMS, de modo a torná-la compatível com o 

regime jurídico-constitucional do referido imposto, cuja competência encontra-se pulverizada 

entre os estados e o Distrito Federal e, por isso mesmo, assume caracteres próprios, não se 

restringindo a uma técnica de manejo das alíquotas do imposto, para o qual, aliás, os 

legisladores estadual e distrital contam com margem de atuação mais restrita. Assim, na 

medida em que compreendemos poder a seletividade no ICMS dar-se de formas distintas, não 

                                                 
323  ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 17. ed. São 

Paulo: Malheiros, 2016. p. 225. 
324  BARROSO, 2018, p. 248-249.  
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explicitadas no texto constitucional, incorreríamos em flagrante contradição acaso 

vislumbrássemos sua positivação constitucional por meio de uma regra.325 

Assim, podemos afirmar que, ao menos no tocante ao ICMS, foco do nosso estudo, 

a seletividade é um princípio setorial ou específico, por meio do qual se impõe aos estados e 

ao Distrito Federal que a carga tributária do ICMS seja modulada, mediante a adoção de 

mecanismos tendentes à atenuação da incidência tributária sobre mercadorias e serviços 

essenciais. Por outro lado, diante dessa definição quanto à natureza da norma jurídica 

veiculadora da seletividade no ICMS, é tempo de melhor explicitar sua finalidade 

constitucional, o que, segundo entendemos, passa pela identificação do específico papel do 

princípio dentro do sistema constitucional tributário. 

Na medida em que o princípio da seletividade veicula uma diretriz de que a 

incidência do ICMS seja modulada em atenção à essencialidade das mercadorias e dos 

serviços, é consequência lógica supor que, para atendimento do princípio, o encargo 

econômico dos tributos, que se refletirá no preço pago pelos consumidores finais, há de ser 

minorado na maior medida possível, de modo a torná-lo menos relevante na formação dos 

preços daqueles bens de consumo tidos por indispensáveis à existência digna. Logo, volvendo 

os olhos ao sistema constitucional tributário, é intuitivo perquirir se o princípio da 

seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, enquanto 

mecanismo de repartição equânime da carga tributária, pode ser correlacionado com a ideia de 

capacidade contributiva. 

A ideia de capacidade contributiva está historicamente fincada na noção de justiça 

fiscal e remonta às origens da tributação, como expressão da tentativa de se fazer com que os 

tributos guardem alguma relação com a riqueza daqueles que o haveriam de suportar.326 Teve 

referências na Idade Média, através da Magna Carta de 1215 e do pensamento de São Tomás 

de Aquino, mas alcançou seu apogeu com a ascensão do paradigma liberal, através das 

revoluções que marcaram o século XVIII.327 

                                                 
325  Em reforço a essas razões, temos que a afirmação de que a seletividade é consagrada por meio de uma regra 

mostra-se consentânea com a visão sustentada por alguns autores de que o critério seletivo há de ser 

cumprido por meio da variação das alíquotas; não obstante, caso se entenda que a seletividade no ICMS pode 

realizar-se por diferentes meios, a sua definição como regra mostra-se insuficiente, já que não estão 

predeterminados os expedientes a serem adotados pelo legislador dos estados e do Distrito Federal. 
326  COSTA, 2012, p. 17. 
327  COSTA, 2012, p. 18. 
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José Maurício Conti328 dá notícia de que a capacidade contributiva já havia sido 

referida pela Constituição de 1824, ao prescrever, em seu artigo 179, § 15, que “ninguém será 

isento de contribuir para as despesas do Estado em proporção de seus haveres”, mas que o 

princípio somente constou expressamente do texto constitucional por meio da Carta de 1946, 

art. 202. Referido preceito, contudo, foi suprimido pela Constituição de 1967, vindo a 

ressurgir expressamente com a Constituição de 1988, que o consagrou nos seguintes termos: 

 

Art. 145. [...] 

§ 1º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração 

tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos 

e as atividades econômicas do contribuinte. 

 

É necessário notar, contudo, que a constitucionalização do princípio da capacidade 

contributiva ensejou certa controvérsia na doutrina tributária. Entre nós, Alfredo Augusto 

Becker329 é um tenaz crítico da positivação do princípio nos textos constitucionais, naquilo 

que denomina como “a constitucionalização do equívoco”. 

Em suma, com a inserção do princípio nos textos constitucionais, os juristas 

passaram a dividir-se entre reconhecer ao preceito constitucional que consagra a capacidade 

contributiva natureza programática ou natureza jurídica – obrigatória –, a vincular – nesse 

último caso – a atuação do legislador ordinário, “obrigando-o a escolher para a composição da 

hipótese de incidência das regras jurídicas tributárias, fatos que sejam signos presuntivos de 

renda ou capital acima do mínimo indispensável”. A esse respeito, contudo, conquanto seja 

crítico da positivação do princípio, Becker vislumbra “um mínimo de certeza e 

praticabilidade”, de modo que dentre os efeitos jurídicos por ele operados está o de que 

“renda ou capital presumido dever ser renda ou capital acima do mínimo indispensável”.330 

Lado outro, autorizada doutrina aponta a definição dos meios para mensuração da 

capacidade contributiva como um problema central da tributação, podendo-se dizer que 

                                                 
328  CONTI, José Maurício. Princípios tributários da capacidade contributiva e da progressividade. São Paulo: 

Dialética, 1996. p. 37. 
329  “[...] Dizer que as despesas públicas devem ser partilhadas entre os contribuintes conforme as respectivas 

possibilidades de suportar o peso do tributo é incorrer numa tautologia: as palavras ‘capacidade contributiva’, 

sem alguma outra especificação, não constituem um conceito científico. Elas nem oferecem um metro para 

determinar a prestação do contribuinte e para adequá-la às prestações dos demais; nem dizem se existe e qual 

seja o limite dos tributos. Esta expressão, por si mesma, é recipiente vazio que pode ser preenchido pelos 

mais diversos conteúdos; trata-se de locução ambígua que se presta às mais variadas interpretações” 

(BECKER, 2013, p. 515 e 518).  
330  BECKER, 2013, p. 529-532. 
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referidos mecanismos desdobrem-se em três distintos critérios, a saber, (i) renda auferida, (ii) 

consumo ou renda dispendida, e (iii) patrimônio ou renda acumulada:331 

 

Um dos problemas centrais no processo de tributação, e um dos assuntos mais 

interessantes quando se decide por uma tributação diferenciada para indivíduos com 

desiguais capacidades contributivas, é o da medição da capacidade contributiva. 

Como, efetivamente, pode-se determinar qual é a capacidade econômica do 

contribuinte? Como se pode determinar quem tem maior ou menor capacidade 

contributiva? 

[...] 

Assim, deve-se definir qual o melhor critério para medir a capacidade contributiva. 

Em um primeiro momento, pode-se imaginar que o melhor critério para se mediar a 

capacidade econômica de determinado contribuinte é a renda. Verificar-se-á, ao 

longo deste capítulo, que este é apenas um dos critérios pelos quais se pode medir a 

capacidade contributiva, e que, como outros, tem aspectos positivos e negativos. 

Basicamente pode-se considerar a existência de três critérios pelos quais se pode 

mensurar a capacidade contributiva: o primeiro deles seria a renda auferida; o 

segundo seria o consumo (ou renda despendida); e o terceiro seria o patrimônio (ou 

riqueza, renda acumulada). 

 

Deve-se notar, contudo, que muitos autores rejeitam a ideia de aplicação da noção 

de capacidade contributiva aos impostos que recaiam sobre a renda consumida ou despendida, 

sobretudo porque consagrados como impostos indiretos. É que nesses impostos a incidência 

seria objetiva, levando em consideração tão somente a operação realizada, de modo que 

faltaria o caráter pessoal necessário à graduação do imposto em conformidade com a 

capacidade econômica de cada um dos contribuintes.332 

À luz do sistema tributário português, Sergio Vasquez 333  examinou a 

aplicabilidade do princípio da capacidade contributiva aos chamados impostos indiretos. 

                                                 
331  CONTI, 1996, p. 41. 
332  André Mendes Moreira e Thelson Barros Motta fazem uma síntese das dificuldades que se impõem à 

realização da capacidade contributiva pela seletividade, destacando, em suma, o caráter subjetivo das ideias 

de necessidade e superfluidade, os efeitos regressivos do imposto indireto sobre o consumo de bens e 

serviços e a circunstância de que a plena realização da seletividade quanto ao alcance dos fins almejados 

depende do nível de competição entre os agentes econômicos (MOREIRA, André Mendes; MOTTA, Thelson 

Barros. A seletividade como instrumento extrafiscal e seus limites. In: LOBATO, Valter de Souza (Coord.); 

DELIGNE, Maysa de Sá Pittondo (Org.); LEITE, Matheus Soares (Org.). Extrafiscalidade: conceito, 

interpretação, limites e alcance. Belo Horizonte: Fórum, 2017. p. 32). 
333  “Não se diga que também os impostos indirectos se ordenam à capacidade contributiva na medida em que os 

actos de consumo revelam a capacidade de pagar o imposto. O consumo revela riqueza certamente, mas uma 

riqueza objectiva e pontual, apenas, não permitindo senão uma inferência grosseira quanto à capacidade 

subjetiva e global que o consumidor tem de satisfazer o imposto. [...] Sustenta-se, ainda assim, que é possível 

atribuir relevância à capacidade contributiva no domínio da tributação indirecta, ao tutelar-se o mínimo de 

subsistência. No tocante ao imposto sobre o valor acrescentado, isentando os bens e serviços que constituam 

consumos de subsistência, ou fazendo-os beneficiar de taxas mais brandas. No tocante aos impostos especiais 

de consumo, evitando a oneração dos consumos mais elementares, lançando accises apenas sobre o que é 

supérfluo. Mas logo se vê quão limitado é o alcance que mesmo esta exigência mais elementar da capacidade 

contributiva pode ter na tributação indirecta, pois que, sendo objetctivo o desagravamento dos consumos de 

subsistência, o benefício que ele traz é inteiramente independente das forças econômicas do contribuinte, 

aproveitando a todos de modo indistinto” (VASQUEZ, 2001, p. 108). 
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Conquanto já de início o autor rechace a ideia de que referido princípio tenha por missão a 

conformação de todo o sistema fiscal, ao descer à temática da tributação do consumo o autor 

afirma que o ato de consumir revelaria uma riqueza meramente objetiva e pontual e que 

mesmo a correlação do princípio com a tutela do mínimo vital seria insuficiente para 

reconhecer-lhe eficácia. 

Em sentido oposto, no entanto, Regina Helena Costa perfilha o entendimento de 

que também os impostos indiretos observam a capacidade contributiva, ainda que quanto a 

eles o princípio opere de modo diferenciado: 

 

Outro foco de controvérsias refere-se à possibilidade de aplicação do princípio da 

capacidade contributiva aos denominados “impostos indiretos”. Trata-se do 

fenômeno da repercussão tributária, pelo qual em determinados impostos o 

contribuinte de jure não é aquele que absorve o impacto da imposição tributária, pois 

o repassa ao contribuinte “de fato”. [...] Cremos que mesmo na chamada “imposição 

indireta” é viável a atuação do princípio da capacidade contributiva, que opera, em 

verdade, de modo diferenciado. Portanto, nesse particular, a distinção tem relevância 

jurídica. A dificuldade da operatividade do princípio em tal tipo de imposição reside, 

exatamente, na inviabilidade de se imprimir feição pessoal aos impostos indiretos, o 

que implica a distinta forma com que o mesmo princípio incidirá nesse caso.334 

 

Nesse ponto, convêm esclarecer que a própria classificação dos impostos em 

diretos e indiretos é foco de controvérsia doutrinária, como bem se nota a partir da doutrina de 

Geraldo Ataliba: 

 

É classificação que nada tem de jurídica; seu critério é puramente econômico. Foi 

elaborada pela ciência das finanças, a partir da observação do fenômeno econômico 

da translação ou repercussão dos tributos. É critério de relevância jurídica em certos 

sistemas estrangeiros. No Brasil, não tem aplicação (Cleber Giardino). 

Pode inclusive acontecer de um imposto qualificável como direto, numa dada 

conjuntura econômica, se transformar em indireto e vice-versa, sem que em nada se 

altere a lei e sem que se modifique o sistema jurídico. 

Esta classificação tem alguma importância nos sistemas nos quais há referência a 

essas características econômicas, e delas se faz decorrerem consequências jurídicas. 

A literatura do direito comparado deve ser recebida com cautela. 

No Brasil, para os juristas, essa classificação é irrelevante, salvo para interpretar 

certas normas de imunidade ou isenção, pela consideração substancial sobre a carga 

tributária, em relação à pessoa que suportará.335 

 

No entanto, temos adotado o entendimento de que quanto ao IPI e ao ICMS a 

repercussão assume caráter jurídico, já que a repercussão econômica dos tributos é 

pressuposta, posto que inerente à técnica não cumulativa que lhes é aplicável, tornando 

possível que tais exações restem caracterizadas como tributos sobre o consumo, como leciona 

                                                 
334  COSTA, 2012, p. 58. 
335  ATALIBA, 2000, p. 143. 
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Misabel Derzi, em notas de atualização à obra de Aliomar Baleeiro.336 Logo, assentamos ser 

possível reconhecer a aplicabilidade do princípio da capacidade contributiva nos impostos 

indiretos, embora haja uma dificuldade na sua instrumentalização enquanto critério de 

graduação dos impostos, na medida em que se mostra inviável conferir feição pessoal a essas 

exações.337  

Essa aplicabilidade diferenciada do princípio da capacidade contributiva aos 

impostos indiretos torna-se compreensível a partir do momento em que se parte do 

pressuposto de que a noção de capacidade contributiva pode ser tomada em distintos aspectos. 

Assim, como já apontamos anteriormente, pode-se falar em capacidade contributiva absoluta 

ou objetiva e em capacidade contributiva relativa ou subjetiva, como destaca Regina Helena 

Costa: 

 

Note-se que o conceito em estudo pode, ainda, ser compreendido em dois sentidos 

distintos. 

Fala-se em capacidade contributiva absoluta ou objetiva quando se está diante de 

um fato que se constitua numa manifestação de riqueza; refere-se o termo, nessa 

acepção, à atividade de eleição, pelo legislador, de eventos que demonstrem aptidão 

para concorrer às despesas públicas. Tais eventos, assim escolhidos, apontam para a 

existência de um sujeito passivo em potencial. 

Diversamente, a capacidade contributiva relativa ou subjetiva – como a própria 

designação indica – reporta-se a um sujeito individualmente considerado. Expressa 

aquela aptidão de contribuir na medida das possibilidades econômicas de 

determinada pessoa. Nesse plano, presente a capacidade contributiva in concreto, 

aquele potencial sujeito passivo torna-se efetivo – apto, pois, a absorver o impacto 

tributário. (grifos nossos).338 

 

Os distintos aspectos em que o princípio da capacidade contributiva encontra-se 

consagrado acabam por redundar ainda em distintas formas de aplicação, como se percebe da 

doutrina da mencionada autora,339 para quem, ao funcionar como critério de graduação do 

imposto, “a capacidade contributiva atuará, outrossim, como limite da tributação, permitindo 

a manutenção do “mínimo vital” e obstando que a progressividade tributária atinja níveis de 

confisco ou de cerceamento de outros direitos constitucionais”. 

Assim, na medida em que funciona como limite da tributação, o princípio da 

capacidade contributiva permite delinear a borda inferior da faixa de capacidade econômica 

dos indivíduos que se encontra sujeita à atividade tributante, aquém da qual a tributação torna-

                                                 
336  BALEEIRO, 2010, p. 734-736. 
337  COSTA, 2015, p. 163.  
338  COSTA, 2012, p. 28. 
339  COSTA, 2012, p. 28-31. 
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se inaceitável, por atingir o mínimo vital. Também as lições de José Maurício Conti 

corroboram a correlação entre capacidade contributiva e mínimo vital: 

 

A eficácia concreta do princípio da capacidade contributiva vislumbra-se, de 

maneira inequívoca, como freio à ação do poder tributante, pelos dois limites por ele 

impostos que, se violados, permitem recurso às vias judiciais cabíveis. 

O primeiro deles, o qual podemos denominar de limite inferior, é aquele 

representado pelo que a doutrina consagrou chamar de “mínimo vital”. 

Outro limite imposto à tributação, também decorrente do princípio da capacidade 

contributiva, expresso em nossa atual Constituição, o qual podemos denominar de 

limite superior, é o da não-utilização da tributação com efeitos confiscatórios.340 

 

Partindo-se da ideia de que o princípio da capacidade contributiva há de ser 

considerado em seus distintos aspectos, ensejando diferentes aplicações, parece ser possível 

aplicar entre nós a concepção proposta por Fernando Sainz de Bujanda, a apontar que 

capacidade contributiva é noção que permeia a quase totalidade do sistema tributário.341 342 

Isso porque, ainda que ela não funcione efetivamente como um critério de graduação, em 

vista das características específicas do imposto de que se esteja a cuidar, atuará ao menos 

como diretriz de proteção do mínimo vital, situado aquém da faixa de capacidade 

contributiva. 

Ora, é precisamente com os olhos no princípio da capacidade contributiva relativa 

ou subjetiva que se torna possível vislumbrar sua aplicabilidade aos impostos indiretos, que, 

ao menos entre nós, materializa-se por meio da seletividade. É que diante da ausência de 

feição pessoal na hipótese de incidência do imposto, que incide objetivamente, em 

consideração apenas à operação de circulação de mercadoria ou prestação de serviço de 

                                                 
340  CONTI, 1996, p. 53. 
341 Debruçando-se sobre o sistema tributário espanhol Sainz de Bujanda lançou uma incisiva constatação acerca 

da amplitude que o legislador conferiu à capacidade contributiva: “En nuestro ordenamiento, como en todos 

los demás, la noción jurídica de capacidad contributiva no opera exclusiva ni primordialmente en el área 

particular de cada exacción, sino en el sistema tributario considerado en bloque. La fórmula legal de la 

capacidad no deja dudas en este punto. Lo que, según ella, ha de adaptarse a la capacidad económica es la 

contribución de cada español al sostenimento de las cargas públicas” (SAINZ DE BUJANDA, Fernando. 

Hacienda y derecho. v. III. Madri: Instituto de Estudios Políticos, 1963. p. 223). 
342 Emilio Giardina também retrata a correlação entre a capacidade contributiva e a preservação do mínimo vital, 

em especial no que respeita aos impostos incidentes sobre o consumo, identificando uma evolução que 

culminou com a irradiação do princípio por todo o sistema tributário: “L'assunto secondo il quale un giusto 

sistema tributario dovesse essere fondato sulla tassazione secondo il reddito fu soggetto ad una importante 

limitazione, allorchè nella configurazione della capacità contributiva fu introdotta la considerazione dels 

minimo di esistenza. Che I beni necessari alla soddisfazione dei bisogni elementari della vita dovessero 

essere esclusi dall'imposicione era una massima già sostenuta da studiosi, teologi e politici del Medio-evo, 

soprattutto con riferimento ao dazo e ao tributi sui consumi. Nel nuovo indirizzo questa massima viene 

inquadrata in una visione globale del problema della ripartizione delle imposte, essendo essa riferita non ai 

singoli tributi ma al complessivo sistema fiscale” (GIARDINA, Emilio. Le basi teoriche del principio della 

capacità contributiva. Milano: Dott. A. Giuffrè Editore, 1961. p. 14). 
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transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, mas que presumidamente tem seu 

encargo econômico transferido aos destinatários finais – contribuintes de fato –, o caráter 

seletivo converte-se numa forma de proteção do mínimo vital que, como já apontamos, 

identifica-se com o conteúdo essencial dos direitos fundamentais mediatamente atingidos pela 

tributação. 

Nesse sentido, são diversos os autores que vislumbram a conexão entre a 

seletividade e a ideia de capacidade contributiva, a exemplo de Alfredo Augusto Becker,343 

que identifica um dever do legislador ordinário de criar isenções tributárias capazes de 

resguardar o mínimo indispensável de capital e renda, e Ruy Barbosa Nogueira,344 que aponta 

a correlação entre seletividade e mínimo vital, embora em estudo especificamente voltado ao 

IPI: 

 

Sendo o IPI um imposto indireto, sobre os gastos ou consumo dos indivíduos, 

exigindo mesmo o sistema legal que o quantum do imposto seja debitado na nota 

fiscal e transferido no preço, quem suporta o ônus financeiro é o consumidor final 

(artigo 166 do CTN). Aliás, o princípio constitucional da seletividade em função da 

essencialidade do produto tem precisamente como pressuposto proteger e suavizar a 

tributação dos consumidores mais pobres. 

 

Roque Antonio Carrazza, 345  por sua vez, vislumbra na seletividade um 

instrumento voltado à proteção das condições materiais mínimas dos indivíduos adquirentes 

dos bens objeto das operações jurídicas tributadas: 

 

Cumpre-se o princípio da seletividade comparando-se mercadorias ou serviços. [...] 

Por trás destas ideias está presente, em última análise, a louvável diretriz pela qual 

quem, em termos econômicos, tem mais há de ser mais onerado do que quem tem 

                                                 
343  “Na escolha dos fatos signos presuntivos de renda ou capital, o legislador ordinário está juridicamente 

obrigado a escolher fatos que sejam presuntivos de uma espécie de renda ou de capital acima do mínimo 

indispensável, por exemplo: automóvel, aparelhos elétricos, fumo, bebidas (exclusive água pura), etc. 

Entretanto, na maior parte dos casos, o fato não permite, por si mesmo, presumir renda ou capital acima do 

mínimo indispensável. Por isto, em todos estes casos, o legislador ordinário está juridicamente obrigado a 

criar isenções tributárias, simultaneamente com a lei criadora do tributo cuja hipótese de incidência é aquele 

fato que, por si mesmo, não faz presumir renda ou capital acima do mínimo indispensável. Esta criação das 

isenções tributárias em correlação simultânea ao estabelecimento do tributo cria o conceito jurídico de 

mínimo indispensável em relação àquele determinado fato signo presuntivo de uma espécie de renda ou de 

uma espécie de capital. Por exemplo: isenção para um mínimo de consumo de água; isenção para vestuário 

cujo preço não ultrapasse determinada quantia; idem no tocante aos medicamentos. Este sistema de criar uma 

isenção tributária condicionada ao preço do produto é um sistema perfeitamente praticável de resguardar a 

imunidade tributária da renda e capital mínimo indispensável determinada pela regra constitucional em 

exame” (BECKER, 2013, p. 533). 
344  NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Imposto sobre produtos industrializados: as inconstitucionalidades, ilegalidades 

e invalidades das disposições que criaram três alíquotas em relação ao mesmo fato gerador: açúcar. In: 

SCHOUERI, Luís Eduardo (Coord.); ZILVETI, Fernando Aurelio. Direito Tributário: estudos em 

homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1998. p. 271. 
345  CARRAZZA, 2015, p. 538. 
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menos. A seletividade em função da essencialidade exige que o ônus econômico do 

ICMS recaia sobre mercadorias ou serviços, na razão direta de sua superfluidade e 

na razão inversa de sua necessidade, tomando-se como parâmetro o consumo 

popular.  

 

É bem verdade que a ausência de aspecto pessoal, própria de impostos indiretos, 

como é o caso do ICMS, faz com que a aplicação da capacidade contributiva se dê de modo 

diferenciado, ou, por que não dizer, predominantemente parcial, já que se vale de padrões 

objetivos. Contudo, em vista da impossibilidade de consideração da situação peculiar de cada 

um dos adquirentes de mercadorias e serviços tributados,346 a seletividade emerge como uma 

medida de praticabilidade tributária, de modo a atenuar as potenciais injustiças do caráter 

objetivo da tributação.347 

A praticabilidade, nesse contexto, tem precisamente a finalidade de viabilizar que, 

mesmo em se tratando de imposto indireto, em que se mostra inviável a consideração de 

características pessoais do sujeito a suportar o ônus econômico do tributo, seja observado o 

princípio da capacidade contributiva, ao menos como limite da tributação, como entende 

Regina Helena Costa:348 

 

A praticabilidade, revela-se, uma vez mais, nesses dispositivos, circunstância 

atenuante do rigor da observância da igualdade e da capacidade contributiva em 

relação ao IPI e ao ICMS. Entendemos que a seletividade, em função da 

essencialidade do produto, mercadoria ou serviço, é verdadeira aplicação do 

princípio da capacidade contributiva. Isto porque a Constituição sinaliza que, quanto 

mais essencial qualquer deles for, menor deve ser a alíquota – e, consequentemente, 

o imposto –, e vice-versa. Tal norma, volta-se, dessarte, para a concepção da 

preservação do “mínimo vital”, por nós mencionada. 

                                                 
346  Dadas as dificuldades em efetivar-se a seletividade em função da essencialidade, temos que até mesmo 

algumas políticas públicas, como a restituição do ICMS a pessoas inscritas em programas de renda básica, 

podem ser ferramenta salutar, com vistas à tutela do mínimo vital na tributação. É o caso do programa 

“ICMS Cidadão”, instituído pelo estado de Goiás através da Lei Estadual n. 19.947/17, que prevê benefício 

“no valor equivalente a 12% (doze por cento) do valor constante de documento fiscal referente à aquisição 

mensal de mercadorias” (GOIÁS (Estado). Lei Estadual nº 19.947 de 29 de dezembro de 2017. Disponível 

em: http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19947.htm. Acesso em: 11.04.2019). 

Aliás, sobreleva anotar a existência de importante estudo promovido pela Secretaria de Acompanhamento 

Fiscal, Energia e Loteria do Ministério da Economia, através do qual constatou-se que, quando comparada a 

medidas de transferência de renda, a desoneração da cesta básica seria menos efetiva para combater a 

desigualdade social, precisamente porque culminaria por beneficiar, indistintamente, contribuintes dos mais 

diversos níveis socioeconômicos (BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Acompanhamento Fiscal, 

Energia e Loteria. Boletim Mensal sobre os Subsídios da União n. 2 – Desoneração da cesta básica. Nov. 

2018. Disponível em: http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/orcamento-de-subsidios-

da-uniao/arquivos/boletim-mensal-sobre-os-subsidios-da-uniao-desoneracao-da-cesta-basica. Acesso em: 

01.08.2019). Não obstante, é lícito considerar que tais medidas podem produzir melhores resultados quando 

caminham juntas, não se podendo concluir que a atenuação da incidência tributária sobre mercadorias 

induvidosamente essenciais e a “restituição” do ICMS por meio de programas de transferência de renda 

estejam a excluir-se reciprocamente. 
347  DERZI, 2010, p. 890. 
348  COSTA, 2007, p. 242. 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2017/lei_19947.htm
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/orcamento-de-subsidios-da-uniao/arquivos/boletim-mensal-sobre-os-subsidios-da-uniao-desoneracao-da-cesta-basica
http://www.fazenda.gov.br/centrais-de-conteudos/publicacoes/orcamento-de-subsidios-da-uniao/arquivos/boletim-mensal-sobre-os-subsidios-da-uniao-desoneracao-da-cesta-basica
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Assim, pela compreensão de que a seletividade em função da essencialidade do 

produto, mercadoria ou serviço é uma medida de praticabilidade, que viabiliza a aplicação do 

princípio da capacidade contributiva a impostos indiretos, como é o caso do ICMS, ao menos 

com vistas à proteção do mínimo vital,349 acaba por dar a sustentação necessária para que se 

possa compreendê-la como um subprincípio diretamente ligado aos princípios maiores da 

capacidade contributiva e, em última análise, da igualdade.  

Por outro lado, na medida em que se dirige à preservação das condições materiais 

indispensáveis à existência digna dos indivíduos, o princípio da seletividade relaciona-se, 

ainda, com o princípio da não obstância do exercício de direitos fundamentais por via da 

tributação. De fato, considerando que o Estado brasileiro encontra-se estruturado como um 

Estado Social, que se obriga constitucionalmente a assegurar um standard mínimo de 

dignidade a todos os indivíduos, inclusive mediante a entrega de prestações positivas, não se 

pode admitir que, através de sua face arrecadatória, venha o próprio Estado a tributar as 

riquezas do indivíduo indispensáveis à manutenção desse mesmo patamar de vida digna. 

Ora, na medida em que o próprio texto constitucional consagra diversos direitos 

fundamentais, é indispensável a compatibilização entre a atividade estatal de exigir tributos e 

o exercício de direitos fundamentais pelos contribuintes. Logo, as normas instituidoras do 

ICMS, enquanto normas restritivas de direitos fundamentais, encontram na seletividade, em 

função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, uma diretriz constitucional explícita, 

no sentido da preservação do conteúdo essencial daqueles direitos fundamentais que se vejam 

atingidos pela tributação, que aqui temos apontando como o mínimo vital ou o mínimo 

existencial.  

Ocorre que a definição desse mínimo vital, para fins de modulação da incidência 

do ICMS, faz perquirir acerca do conceito de mercadoria e serviço essencial, ponto fulcral 

                                                 
349  A percepção de que a seletividade viabiliza a aplicação da capacidade contributiva aos impostos indiretos ao 

menos enquanto limite da tributação, tutelando o chamado mínimo vital ou mínimo existencial, levou Alcides 

Jorge Costa a destacar que ela não se confunde com graduação ou personalização, ao debruçar-se sobre o art. 

145, § 1º, da Constituição: “[...] Este texto suscita muitas dúvidas que serão abordadas a seguir. A primeira 

delas consiste em saber se a cláusula ‘sempre que possível’ diz respeito ao caráter pessoal dos impostos ou 

também à graduação segundo a capacidade econômica do contribuinte. Caso correta a primeira hipótese, 

todos os impostos deveriam ser sempre graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Parece, 

contudo, que a segunda hipótese é a que mais se conforma com o texto. Com efeito, entre os impostos 

enumerados pela Constituição há alguns incompatíveis com esta espécie de graduação. Basta lembrar o IPI e 

o ICMS. A seletividade de ambos, que permite adequá-los melhor contra seus efeitos regressivos, não 

equivale a graduação nem à personalização. A baixa tributação de certos bens não impede que pessoas 

abastadas os comprem, como a alta tributação de outros da mesma forma não impede que pessoas de menos 

recursos os adquiram” (COSTA, Alcides Jorge. Capacidade contributiva. Revista de Direito Tributário, n. 55. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1991. p. 301). 
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para que se possa delimitar os contornos da discricionariedade legislativa na sua 

implementação. Afinal, estando a seletividade preponderantemente direcionada à realização 

da justiça fiscal, mediante a proteção das condições materiais indispensáveis à vida digna dos 

indivíduos, identificadas com o mínimo vital, a compreensão do que seja mercadoria ou 

serviço essencial é indispensável para que se possa delimitar o núcleo intangível da 

seletividade, ou, em outras palavras, aquilo que seria o seu conteúdo vinculado. 

Para Roque Antonio Carrazza,350 em que pese a noção de mercadoria ou serviço 

essencial seja indubitavelmente fluida, há de se lhe reconhecer certo conteúdo mínimo 

irredutível: 

 

Com efeito, embora haja uma certa margem de liberdade para o Legislativo tornar o 

imposto seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, estas 

expressões, posto fluidas, possuem um conteúdo mínimo, que permite se afira se o 

princípio em tela foi ou não, observado, em cada caso concreto. 

 

Ao exame das lições de Aliomar Baleeiro 351  percebe-se que o autor bem 

identificou a seletividade em função da essencialidade dos produtos, mercadorias e serviços 

com a necessidade de tutela do mínimo indispensável a uma vida digna. Por outro lado, diante 

das dificuldades em se definir o que venha a ser essencial, reconhece a existência de certa 

discricionariedade conferida ao legislador ordinário: 

 

A palavra, no citado art. 48 [essencialidade], refere-se à adequação do produto à vida 

do maior número dos habitantes do país. As mercadorias essenciais à existência 

civilizada deles devem ser tratadas mais suavemente, ao passo que as maiores 

alíquotas devem ser reservadas aos produtos de consumo restrito, isto é, o supérfluo 

das classes de maior poder aquisitivo. Geralmente, são os artigos mais raros e, por 

isso, mais caros. Do ponto de vista econômico, a norma inspira-se na utilidade 

marginal. Do ponto de vista político, reflete as tendências democráticas, e até 

mesmo socialistas, do mundo contemporâneo, no qual os países civilizados seguem 

orientação idêntica. Na Constituição de 1946, o princípio era expresso numa 

disposição geral, o art. 202, que estabelecia, sempre que possível, a preferência pelos 

tributos pessoais e graduados pela capacidade econômica dos contribuintes. O art. 

48 contém, a nosso ver, também uma diretriz de interpretação, segundo a ratio júris. 

Todavia, o critério seletivo é o discricionarismo do legislador ordinário. 

 

Como já afirmamos anteriormente, entendemos que o preceito constitucional que 

confere ao legislador a incumbência de modular a incidência do ICMS, tornando-o seletivo, 

está a veicular genuína competência legislativa positivamente vinculada e, portanto, 

discricionária, na medida em que lhe franqueia a escolha dos mecanismos aptos à 

                                                 
350  CARRAZZA, 2015, p. 541. 
351  BALEEIRO, 2015. p. 494-495. 
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implementação do caráter seletivo, vinculando-o ao fim de tutela do mínimo vital, o que vai 

ao encontro da doutrina dos mestres ora referidos. Ocorre que, adicionalmente à margem de 

liberdade já outorgada ao legislador infraconstitucional, há significativa dificuldade em 

definir-se o que venha a ser mercadoria ou serviço essencial, noção que varia em função das 

características da sociedade a qual se refere, ou mesmo do momento histórico em que é 

considerada.352 

Essa dificuldade foi oportunamente identificada por Henry Tilbery, 353  em seu 

pioneiro estudo acerca da essencialidade: 

 

A avaliação de bens como “necessários” ou como “supérfluos”, muda sensivelmente 

assim no espaço como no tempo; principalmente se acentuam as exigências com o 

progresso da civilização e da tecnologia. 

A conceituação das necessidades humanas depende – além de fatores externos, 

temporários, como a época, o ambiente – também da perspectiva das diversas 

ciências. 

Diferentes serão as conclusões do pensador que procura a solução da questão no 

quadro geral da existência, tentado fixar a necessidade de bens em relação aos 

valores mais altos da vida do homem; – outra será a definição de quem estuda as leis 

que regulam a produção, distribuição e consumo de bens e sua aplicação prática nas 

diversas esferas de um país – e finalmente há o ângulo, focalizado no presente 

estudo, que é a busca da proporção ideal entre a satisfação das necessidades 

individuais e a do atendimento das necessidades do Estado, para custeio de suas 

tarefas.  
 

O estudo de Henry Tilbery dá boas pistas dos caminhos que se pode trilhar na 

tarefa de elucidar o que se possa entender por mercadoria ou serviço essencial. Trata-se, 

conforme o autor, de equilibrar a necessidade dos indivíduos de prover a própria mantença e a 

necessidade do Estado de obter os recursos necessários ao custeio de suas finalidades. Com 

esteio nessas lições, lançamos a assertiva de que mercadorias e serviços essenciais são 

precisamente aqueles que dizem respeito à preservação do mínimo vital, ou seja, à 

manutenção de um padrão mínimo de dignidade dos indivíduos, e por esse mesmo motivo há 

de permanecer infenso à tributação. 

Essa percepção é confirmada posteriormente na doutrina de Henry Tilbery,354 ao 

afirmar que “a imposição coativa de tributos diminui os meios financeiros, de que dispõem os 

contribuintes para satisfazer suas despesas individuais”, bem como que “a tributação, 

promovida para cobertura das necessidades coletivas, deve respeitar os limites mínimos das 

necessidades individuais”. É precisamente nesse ponto em que o conceito de mercadoria ou 

                                                 
352  COSTA, 2017, p. 397. 
353  TILBERY, 1974, p. 310. 
354  TILBERY, 1974, p. 315. 
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serviço essencial encontra-se com a noção de mínimo vital: reputam-se essenciais as 

mercadorias ou serviços que indubitavelmente sejam tidos como indispensáveis à existência 

humana digna. 

Ora, conquanto ainda assim estejamos diante de outra noção fluida, 355  já é 

possível vislumbrar algum norte interpretativo, considerando que vivemos sob a égide de um 

Estado Social. Assim, pode-se compreender que o padrão mínimo de dignidade para fins de 

identificação do conceito de mercadoria ou serviço essencial há de ser buscado no próprio 

texto constitucional, que, ao instituir um Estado Social, compromete-se a assegurar 

determinados direitos mínimos aos indivíduos, não sendo aceitável que o mesmo Estado 

venha a tributar a riqueza necessária ao atendimento dessas mesmas necessidades, quando o 

cidadão se encarrega de fazê-los às suas próprias expensas. 

A esse respeito, Regina Helena Costa 356  vislumbra, no art. 7º, inciso IV, da 

Constituição da República, um importante parâmetro para que se possa identificar o conteúdo 

mínimo do conceito de mercadoria ou serviço essencial: 

 

Na seletividade em função da essencialidade do produto, mercadoria ou serviço, 

mais nítida ainda é a ideia de capacidade contributiva. Isto porque a Constituição 

sinaliza que, quando mais essencial qualquer deles for, menor deve ser a alíquota – e, 

consequentemente, o imposto –, e vice-versa. Tal norma volta-se, portanto, para a 

concepção da preservação do “mínimo vital”, anteriormente por nós apreciada. 

E, tratando-se do “mínimo vital”, verificamos que a própria Lei Maior oferece os 

parâmetros para que o legislador infraconstitucional possa demarcar aquela 

quantidade de riqueza intocável pela tributação, pelo menos no que respeita à pessoa 

física. 

Com efeito, o Texto Magno, ao cuidar dos direitos sociais, estatui: “Art. 7º. São 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 

sua condição social: [...] IV – salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, 

capaz de atender a suas necessidades básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 

com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 

sua vinculação para qualquer fim”. (grifos nossos). 

 

Nesse sentido, o critério da essencialidade aparece como vetor axiológico do 

caráter seletivo justamente com o fim de minorar a incidência tributária do imposto indireto 

que, desprovido do caráter pessoal apontado no art. 145, § 1º, da Constituição da República, 

tende a atingir o mínimo vital dos indivíduos, produzindo efeitos regressivos. Esse mínimo 

                                                 
355  Nesse sentido as palavras de Ruy Barbosa Nogueira: “Não encontramos até hoje uma explicação satisfatória, 

julgado ou debate desse conceito indeterminado dentro do contexto de nossa legislação. Que é essência da 

coisa? A essência é aquilo que constitui a natureza das coisas, é a substância. No caso a coisa ou produto deve 

ser excluído, ou incluído e normatizado em razão da sua natureza essencial e da sua finalidade” 

(NOGUEIRA, 1990, p. 10). 
356  COSTA, 2012, p. 106. 



154 

 

 

vital há de ser compreendido ao menos como o conjunto das mercadorias e serviços 

indispensáveis ao atendimento das necessidades básicas consistentes em moradia, alimentação, 

saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte. Logo, mercadorias ou serviços essenciais são 

aqueles que se mostrem indispensáveis à satisfação do conjunto de necessidades que, por 

imposição constitucional, devem ser obrigatoriamente satisfeitas pelo Estado para que se 

tenha por atendido um standard mínimo de dignidade. 

Ocorre que essas percepções, conquanto muito relevantes para a compreensão do 

tema, sobretudo porque ressaltam a finalidade constitucional do caráter seletivo do ICMS, 

ainda não respondem satisfatoriamente à questão de saber quais mercadorias e serviços devem 

ser considerados essenciais para fins de atendimento das necessidades apontadas. Isso porque, 

ao se comparar as mercadorias e os serviços sujeitos à tributação, verificar-se-á que a nota da 

essencialidade se fará presente em diferentes graus, sendo umas mercadorias e serviços mais 

essenciais que outros. 

Como examinamos em linhas volvidas, esta é uma importante característica dos 

conceitos indeterminados, marcados pela vagueza de suas expressões, que ensejam dúvidas 

quanto à delimitação do seu preciso campo de aplicação. Assim, sempre haverá situações nas 

quais ninguém duvidará tratar-se de mercadoria ou serviço essencial, como se dá, v.g., com os 

alimentos integrantes da cesta básica, assim como não se duvidará que caviar e um automóvel 

de luxo não o sejam. Contudo, existirá ainda uma gama de mercadorias e serviços em relação 

aos quais não se poderá dizer ao certo acerca da sua essencialidade. 

Assim, podemos identificar, no conceito indeterminado de mercadoria ou serviço 

essencial, uma zona de certeza positiva, na qual estarão agrupadas aquelas mercadorias ou 

serviços em relação aos quais não se duvidará quanto à sua máxima utilidade para a 

manutenção de um padrão mínimo de dignidade. Noutro extremo, possível identificar a classe 

das mercadorias ou serviços supérfluos em relação aos quais não se duvidará quanto ao seu 

caráter supérfluo, ao menos em vista do fim de manutenção de um padrão mínimo de 

existência. Entre estas duas zonas, contudo, remanescerá uma verdadeira zona de penumbra 

ou halo conceitual, onde poderá estar situada uma gama de mercadorias e serviços que, 

embora úteis, não podem ser reconduzidos a qualquer das zonas de certeza apontadas. 

Ora, utilizando-se a estrutura dos conceitos jurídicos indeterminados no exame do 

conceito de mercadoria ou serviço essencial é possível compreender que a seletividade está a 

impor ao legislador dos Estados e do Distrito Federal que segmente as mercadorias e serviços 

sujeitos à incidência do ICMS em três classes: (i) a das mercadorias e serviços 
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induvidosamente essenciais; (ii) a das mercadorias e serviços de utilidade intermediária; e, por 

fim, (iii) a das mercadorias e serviços supérfluos. 

Também Paulo de Barros Carvalho357 aponta que a seletividade em função da 

essencialidade dos produtos, mercadorias e serviços redunda na segmentação dos bens de 

consumo em três diferentes classes: 

 

Como exação não vinculada, de natureza indireta, traz o imposto sobre produtos 

industrializados uma série de dificuldades à realização da justiça fiscal, uma vez que 

pobres e ricos, indistintamente, haverão de pagá-lo de forma idêntica. Ferido está, 

portanto, o clássico princípio de que deve o Estado impor o gravame tributário 

segundo a capacidade contributiva do contribuinte. Por essa razão, fez o legislador 

constitucional inserir o mandamento contido no § 3º do art. 21, impondo que as 

alíquotas do imposto sejam estipuladas seletivamente, em função do grau de 

essencialidade dos produtos. Serviu-se para tanto, da divisão dos produtos em três 

categorias: a) os necessários à subsistência; b) os úteis, mas não necessários; c) os 

produtos de luxo. 

 

No mesmo sentido é a lição de Regina Helena Costa:358 

 

Relembre-se que a seletividade pode ser obtida quer pela diferenciação ou 

progressividade de alíquotas, quer por variações de base de cálculo, ou, ainda, pela 

instituição de incentivos fiscais. 

Assim, invocando a mesma classificação doutrinária proposta para os produtos 

industrializados às mercadorias e serviços, para atender à seletividade de alíquotas 

desse imposto, tem-se as seguintes hipóteses: a) mercadorias e serviços 

necessários, em relação aos quais a incidência há de se dar mediante alíquotas 

baixas, se não for possível conceder-se a isenção; b) mercadorias e serviços úteis, 

em relação aos quais autorizada está a tributação mediante alíquotas 

moderadas; e c) mercadorias e serviços supérfluos ou nocivos, deferindo-se a 

aplicação de alíquotas altas. (grifos nossos). 

 

A segmentação das mercadorias e serviços em ao menos três classes parece 

perfeitamente condizente com a indeterminação do conceito de mercadoria ou serviço 

essencial. Assim, seriam necessárias ou indispensáveis aquelas que se possam considerar 

induvidosamente essenciais, situando-se na zona de certeza positiva do conceito, ao passo em 

que caberão na classe dos supérfluos ou nocivos aquelas que inegavelmente careçam do traço 

da essencialidade, estando, pois, na zona de certeza negativa. Na classe das mercadorias e 

serviços de utilidade intermediária estarão todas as demais mercadorias e serviços, abarcados 

pelo chamado halo conceitual. 

                                                 
357  CARVALHO, Paulo de Barros. Introdução ao estudo do Imposto sobre Produtos Industrializados. Revista de 

Direito Público, v. 3. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1970. p. 75. 
358  COSTA, 2017, p. 396-397. O mesmo posicionamento é adotado por Sacha Calmon Navarro Coelho 

(COELHO, 1996, p. 238-239. 
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Algumas percepções podem ser retiradas dessas reflexões. A primeira delas é no 

sentido de que, ao compreender-se que as mercadorias e serviços devam ser agrupados em ao 

menos três classes, é possível identificar parte do conteúdo mínimo do princípio da 

seletividade no ICMS: abrandamento da incidência tributária sobre mercadorias e serviços 

que possam ser alocados na zona de certeza positiva do conceito, ou seja, como mercadorias e 

serviços induvidosamente essenciais. 

Por outro lado, fica evidente também que há uma inegável dificuldade em 

proceder-se a essa tarefa classificatória, sobretudo nas zonas de transição entre o 

induvidosamente essencial e o meramente útil, e entre o meramente útil e o supérfluo. Tal 

dificuldade foi bem captada por Paulo de Barros Carvalho,359 ao reconhecer na atividade 

classificatória dos produtos industrializados para fins de incidência do IPI um ato de vontade 

do legislador: 

 

Certo que há problemas também semânticos a serem resolvidos, no que concerne 

aos vocábulos “essencialidade e utilidade”. Entretanto, bem podemos recordar a 

observação de Alf Ross, segundo a qual todas as palavras são vagas e 

potencialmente ambíguas. De fato, o caráter de utilidade que se atribui aos produtos 

industrializados é construção da experiência cultural de cada povo, tomando-se 

como referência um intervalo de tempo considerado. O que é indispensável para 

uma sociedade pode não ser para outra, ou para ela mesma, em período subsequente. 

Ainda mais, entre as várias camadas de uma só comunidade social, o conceito de 

utilidade, que chega aos limites do seu campo de irradiação significativa assumindo 

o timbre de imprescindibilidade (equivalente nominal da máxima essencialidade), 

atravessa modificações sensíveis, retratando a mutante e instável condição do 

relacionamento inter-humano. Tudo isso nos leva a admitir que esses signos com 

toda a lassidão de seu quadro de possibilidades significativas, sabendo que o 

emprego normativo vai ser uma função da ideologia do legislador e, sobretudo, de 

seus intérpretes. Distribuir os produtos industrializados pelas escalas da tabela, sob 

inspiração do primado da essencialidade é, decididamente, uma tomada de posição 

político-ideológica, sobre a qual não há o que discutir, porquanto nela se 

consubstancia o ato de vontade que o legislador emite, ao produzir a matéria 

legislada. 

 

Mesmo a conexão que se faz entre a seletividade em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços e a proteção do mínimo vital não afasta essa razoável 

indeterminação na aplicação do conceito, na medida em que a própria ideia de mínimo vital é 

demasiadamente fluida, variando em função de diversos fatores, como época, região e 

preferências políticas. Tal circunstância, sobretudo diante de um imposto cuja competência 

                                                 
359  CARVALHO, 1996, p. 52. 
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encontra-se pulverizada entre os estados e o Distrito Federal, demanda, ademais, a 

consideração das peculiaridades regionais.360 

A ideia de que a aferição do alcance da noção de mercadoria ou serviço essencial 

vai depender de uma valoração a ser feita pelo legislador e pelo aplicador da norma torna 

perceptível que o conceito de mercadoria ou serviço essencial há de ser compreendido como 

um conceito de valor, também chamado prático ou não teorético, de modo que acerca da dele, 

ao menos em regra, não será possível emitir um juízo objetivo.361 Ao contrário, percebe-se 

que mesmo após o esforço interpretativo remanesce um “campo nebuloso”, diferentemente do 

que ocorreria acaso se estivesse diante de um conceito de experiência ou teorético, suscetível 

de ser verificado pela linguagem das provas. 

Convém destacar, no entanto, que como já apontamos em linhas volvidas, a 

segregação entre conceitos de valor e conceitos de experiência não pode ser tomada em 

termos absolutos. Assim, como aponta Regina Helena Costa, sempre haverá possibilidade de 

“casos-limite” em face dos quais, mesmo em se tratando de um conceito de valor, pautado em 

apreciação subjetiva, caberá demonstração probatória quanto a sua aplicabilidade à situação 

concreta. 

Não obstante, na medida em que, de acordo com as premissas aqui adotadas, a 

competência legislativa para implementação do caráter seletivo no ICMS é uma competência 

discricionária, pautada pela relação meio-fim com vistas à atenuação da incidência tributária 

sobre a parcela de riqueza dos indivíduos correspondente ao mínimo vital, o afastamento do 

padrão tributário somente poderá se dar mediante a suficiente comprovação de que o conjunto 

dos mecanismos de seletividade adotados revela-se inapto à tutela do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais em vista das peculiaridades do caso concreto. 

Diante dessas reflexões, podemos concluir que o princípio da seletividade no 

ICMS tem como conteúdo mínimo a determinação de que o legislador Estadual e Distrital, na 

maior medida possível, module a incidência do ICMS em atenção ao fim de atenuar o encargo 

econômico sobre a aquisição das mercadorias e serviços indispensáveis a um padrão mínimo 

de dignidade. Para tal modulação é suficiente a segmentação das mercadorias e serviços em 

ao menos três classes, a saber, a das mercadorias e serviços essenciais, a das mercadorias e 

serviços de utilidade intermediária, e a das mercadorias e serviços supérfluos.  

                                                 
360  ZILVETI, Fernando Aurélio. Princípios de Direito Tributário e a capacidade contributiva. São Paulo: 

Quartier Latin, 2004. p. 217. 
361  SAINZ MORENO, 1976, p. 282. 



158 

 

 

Em seguida, podemos sustentar também que a implementação da seletividade em 

função da essencialidade das mercadorias e dos serviços decorre de uma competência 

legislativa discricionária, pautada em condicionantes positivas que impõem uma relação 

meio-fim, cabendo ao legislador Estadual e Distrital identificar e adotar os mecanismos aptos 

à consecução das finalidades constitucionais do caráter seletivo, mecanismos estes que, no 

caso do ICMS, são mais amplos que no IPI, dada a específica arquitetura constitucional do 

imposto, que não se mostra compatível com uma ampla e rígida segmentação das mercadorias 

e serviços. 

Por fim, temos por assentado que a margem de discricionariedade conferida ao 

legislador resta substancialmente ampliada, na medida em que o preceito constitucional que a 

veicula valeu-se do conceito jurídico indeterminado de mercadoria ou serviço essencial, que é 

conceito de valor e, ao menos a princípio, demanda uma valoração subjetiva por parte do 

órgão legislativo. Assim, é apenas na zona de certeza positiva do conceito indeterminado de 

mercadoria ou serviço essencial que se focaliza o conteúdo vinculado da seletividade em 

função da essencialidade das mercadorias e serviços, identificado com a tutela do conteúdo 

essencial dos direitos fundamentais, a permitir, por conseguinte, o delineamento da margem 

de discricionariedade do legislador estadual e distrital. 

Dito isso, podemos entrever com significativa clareza que a discricionariedade do 

legislador dos estados e do Distrito Federal na implementação do ICMS seletivo situa-se em 

dois aspectos: (i) na escolha dos mecanismos aptos à atenuação da incidência tributária sobre 

as mercadorias e serviços induvidosamente essenciais; (ii) na classificação das mercadorias e 

serviços que, não sendo induvidosamente indispensáveis à luz do padrão mínimo de 

dignidade constitucional, possam ser compreendidos como úteis, porém não indispensáveis a 

uma vida digna, ou como supérfluos ou nocivos. 

Assim, ao final desse percurso analítico, passemos a examinar pragmaticamente a 

seletividade no ICMS, colhendo exemplos do seu tratamento jurídico na legislação dos 

estados e do Distrito Federal e na jurisprudência dos tribunais. Valendo-nos desse pano de 

fundo poderemos propor uma delimitação dos conteúdos de vinculação e discricionariedade 

da seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, na expectativa de 

contribuir, ainda que singelamente, para uma melhor definição dos contornos da margem de 

discricionariedade legislativa conferida ao legislador estadual e distrital, ponto nodal da 

controvérsia que assoma aos tribunais brasileiros. 
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5 VINCULAÇÃO E DISCRICIONARIEDADE NA 

CONFORMAÇÃO LEGISLATIVA DO ICMS SELETIVO 

 

5.1  Seletividade em função da essencialidade no ICMS: perspectiva legal e 

jurisprudencial 

 

Ao cabo do nosso percurso analítico acerca da seletividade no ICMS, temos por 

assentado que a competência legislativa estadual e distrital para sua conformação 

infraconstitucional é induvidosamente uma competência discricionária, pautada em diretrizes 

positivas que impõem uma relação meio-fim com vistas à atenuação da incidência tributária 

sobre a parcela de riqueza dos indivíduos correspondente ao mínimo vital, ou seja, 

identificada com o conteúdo essencial dos direitos fundamentais. A tutela do mínimo vital é a 

vocação preponderante da seletividade no ICMS¸ na justa medida em que referido imposto, 

embora possa conter notas de extrafiscalidade, tem função majoritariamente arrecadatória, de 

modo que a modulação da sua incidência nas operações com mercadorias e serviços reputados 

indispensáveis a um padrão mínimo de dignidade está direcionada a reclamos de justiça fiscal, 

ou seja, de repartição equânime dos encargos tributários entre os cidadãos. 

Afirmamos ainda que, no campo da seletividade em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços, a discricionariedade do legislador dos estados e do Distrito 

Federal é qualitativamente distinta da margem de escolha reconhecida pelo texto 

constitucional ao legislador da União quanto ao IPI, já que, diante da arquitetura 

constitucional do ICMS e da sua vocação preponderantemente fiscal, não se mostra viável 

uma ampla segmentação das mercadorias e serviços para fins de seleção das alíquotas, de 

modo que a seletividade já restaria atendida pela seleção das mercadorias e serviços em ao 

menos três classes: a das (i) mercadorias e serviços induvidosamente essenciais, a das (ii) 

mercadorias e serviços de utilidade intermediária, e a das (iii) mercadorias e serviços 

induvidosamente supérfluos. Sendo assim, o texto constitucional acaba por abrir ao legislador 

estadual e distrital a possibilidade de valer-se de outros mecanismos com vistas à 

concretização do conteúdo constitucional mínimo da seletividade, mostrando-se inviável uma 

rígida comparação de mercadorias para fins de verificação do atendimento do caráter seletivo, 

tal qual ocorre quanto ao imposto da União. 
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Por fim, deixamos assentado, também, que a margem de discricionariedade 

conferida ao legislador resta substancialmente ampliada, na medida em que o preceito 

constitucional que a veicula valeu-se do conceito jurídico indeterminado de mercadoria ou 

serviço essencial, que é conceito de valor e, ao menos a princípio, demanda uma valoração 

subjetiva por parte do órgão legislativo. Assim, é na zona de certeza positiva do conceito 

indeterminado de mercadoria ou serviço essencial que se focaliza o aspecto vinculado da 

seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, identificado com a 

tutela do conteúdo essencial dos direitos fundamentais, a permitir, por conseguinte, o 

delineamento da margem de discricionariedade do legislador estadual e distrital. 

Por outro lado, pudemos entrever com significativa clareza que a 

discricionariedade do legislador dos estados e do Distrito Federal na implementação do ICMS 

seletivo situa-se em dois aspectos: (i) na escolha dos mecanismos aptos à atenuação da 

incidência tributária sobre as mercadorias e serviços induvidosamente essenciais; (ii) na 

classificação das mercadorias e serviços que, não sendo induvidosamente indispensáveis à luz 

do padrão mínimo de dignidade constitucional, possam ser compreendidos como úteis porém 

não indispensáveis a uma vida digna ou como supérfluos ou nocivos. 

Assim, fazendo uso dessas ideias, nos cabe colher exemplos do tratamento 

jurídico da seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços na 

legislação dos estados e do Distrito Federal e na jurisprudência dos tribunais, na expectativa 

de testar nossas afirmações.  

Inicialmente, examinaremos como o legislador estadual e distrital tem 

conformado infraconstitucionalmente o ICMS seletivo, a fim de verificar, ao menos em linhas 

gerais, a classificação das mercadorias comumente realizada, bem como os meios escolhidos 

para implementação do caráter seletivo, os dois aspectos em que a margem de 

discricionariedade legislativa pode ser identificada. Diante da evidente inviabilidade de se 

analisar detalhadamente a legislação tributária de todos os estados e do Distrito Federal, 

tomaremos como base o ICMS seletivo no estado de São Paulo, complementando a análise 

com exemplos pontuais provenientes de outros estados ou do Distrito Federal. 

Em sequência, concentraremos nossos esforços na análise da seletividade quanto a 

determinadas mercadorias sujeitas à incidência do ICMS, cujos tratamentos legislativo e 

jurisprudencial fornecem interessantes perspectivas para o esforço analítico da 

discricionariedade legislativa do legislador estadual e distrital. Assim, examinaremos o 

tratamento tributário conferido aos alimentos, aos medicamentos e à energia elétrica, na 
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expectativa de que, ao longo dessa análise, possamos surpreender o conteúdo constitucional 

mínimo da seletividade em função da essencialidade das mercadorias e serviços, e, com isso, 

identificar os aspectos de vinculação e discricionariedade na implementação do ICMS seletivo. 

Dito isso, e já passando à análise da legislação dos estados e do Distrito Federal, 

temos por confirmada a nossa percepção de que a implementação da seletividade por meio de 

uma graduação das alíquotas do ICMS tão ampla quanto aquela verificada no IPI não é uma 

realidade entre os entes federativos e tampouco poderia sê-lo. 362  Em regra, a legislação 

tributária estadual ou distrital aponta uma alíquota média ou alíquota-padrão, aplicável à 

generalidade das operações tributáveis e, a partir dela, diferencia algumas classes de 

mercadorias, atribuindo-as ora alíquotas minoradas, situadas entre a alíquota-mínima de 12% 

– fixada pela Resolução n. 22/1989, do Senado Federal363 – e a alíquota-padrão de 17% ou 

18%, ora alíquotas majoradas, superiores à alíquota-padrão prevista na legislação estadual. 

Tome-se como exemplo as alíquotas fixadas pelo estado de São Paulo através da 

Lei Estadual n. 6.374/1989.364 Inicialmente, o art. 34 da referida lei contempla a alíquota de 

18% (dezoito por cento) como a alíquota-padrão, a ser aplicada à generalidade das operações 

ou prestações internas: 

 

SUBSEÇÃO  

Da Alíquota 

Artigo 34 - As alíquotas do imposto, salvo as exceções previstas neste artigo, são: 

I - 18% (dezoito por cento), nas operações ou prestações internas ou naquelas 

que se tenham iniciado no exterior; (Redação dada ao inciso pela Lei 13.230, de 

27-11-2008; DOE 28-11-2008; Retificação DOE 29-11-2008; Efeitos a partir de 1º-

01-2009) 

[...] 

 

                                                 
362  Temos por confirmada aqui a perspicaz observação de Sacha Calmon Navarro Coêlho, que bem identificou a 

inviabilidade de uma ampla segmentação de alíquotas no ICMS, assentando que “no ICMS a seletividade é 

relativa e olha para a população em primeiro lugar” (COÊLHO, 1996, p. 239). 
363  A respeito da graduação de alíquotas no ICMS é salutar observar o que dispõe o art. 155, § 2º, inciso VI, da 

Constituição da República: “VI – salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos 

termos do disposto no inciso XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias 

e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais”. Por 

outro lado, a fixação das alíquotas interestaduais é competência do Senado Federal, como estabelece o inciso 

IV: “IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos 

Senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às 

operações e prestações, interestaduais e de exportação”. Por conseguinte, tem-se que o Senado Federal 

exerceu referida competência por meio da edição da Resolução n. 22/1989, cujo artigo 1º estabelece que, em 

regra, a alíquota interestadual será de 12%. Logo, salvo a existência de prévia deliberação no âmbito do 

Confaz, será de 12% a alíquota mínima nas operações internas. (BRASIL. Congresso Nacional. Senado 

Federal. Resolução n. 22 de 1989. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/CONGRESSO/RSF/RSF%2022-89.htm. Acesso em: 10.04.2019). 
364  SÃO PAULO (Estado). Lei Estadual n. 6.374, de 1º de março de 1989. Disponível em: 

https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1989/alteracao-lei-6374-01.03.1989.html. Acesso em: 

10.04.2019. 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei13230.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/CONGRESSO/RSF/RSF%2022-89.htm
https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1989/alteracao-lei-6374-01.03.1989.html
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Mais adiante, no § 1º do mesmo preceito, a lei paulista passa a excepcionar a 

alíquota-padrão, classificando diversas mercadorias e serviços e imputando-lhes alíquotas de 

7%, 12%, 25% ou 30%, como se nota dos excertos adiante colacionados: 

 

§ 1º - Nas operações ou prestações adiante indicadas, ainda que se tenham 

iniciado no exterior, são as seguintes as alíquotas: 

1 - 25% (vinte e cinco por cento), em se tratando de operações com mercadorias 

ou bens arrolados no § 5º; 

2 - 12% (doze por cento), nas prestações de serviços de transporte; 

3 - Revogado pela Lei 12.785, de 20-12-2007; DOE 21-12-2007. 

c) Revogada pela Lei 9.399/96, 21-11-1996; DOE 22-11-1996. 

4 - (vetado) com energia elétrica: 

a) 12% (doze por cento), em relação à conta residencial que apresente consumo 

mensal de até 200 (duzentos) kWh; 

b) 25% (vinte e cinco por cento), em relação à conta residencial que apresente 

consumo mensal acima de 200 (duzentos) kWh; 

c) 12% (doze por cento), quando utilizada no transporte público eletrificado de 

passageiros; 

d) 12% (doze por cento), nas operações com energia elétrica utilizada em 

propriedade rural, assim considerada a que efetivamente mantenha exploração 

agrícola e pastoril e esteja inscrita no cadastro de contribuintes da Secretaria da 

Fazenda; 

5 - 12% (doze por cento), nas saídas de pedra e areia; 

6 - 12% (doze por cento), nas operações com: (Redação dada ao item pela Lei 

9.399/96, 21-11-1996; DOE 22-11-1996) 

a) ave, coelho ou gado bovino, suíno, caprino ou ovino em pé e produto 

comestível resultante do seu abate, em estado natural, resfriado ou congelado; 

b) farinha de trigo, bem como mistura pré-preparada de farinha de trigo 

classificada no código 1901.20.9900 da Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - 

Sistema Harmonizado - NBM/SH, massas alimentícias não cozidas, nem recheadas 

ou preparadas de outro modo; 

c) pão não abrangido pela alínea "a" do item 3 e desde que classificado na 

subposição 1905.10, 1905.20 ou no código 1905.90.9900 e pão torrado, torradas ou 

produtos semelhantes torrados na subposição 1905.40, todos da Nomenclatura 

Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH; (Alínea acrescentada 

pela Lei 10.708, de 29-12-2000; DOE 30-12-2000) 

d) dentifrício, classificado no código 3306.10.00, escovas de dentes e para 

dentadura, exceto elétricas, classificadas no código 9603.21.00, todos da 

Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH (Alínea 

acrescentada pela Lei 12.221, de 09-01-2006; DOE 10-01-2006; Efeitos a partir de 

10-01-2006) 

[...] 

9 - 12% (doze por cento) no fornecimento aludido no inciso III do artigo 2º, bem 

como nas saídas de refeições realizadas por empresas preparadoras de refeições 

coletivas, excetuado, em qualquer dessas hipóteses, o fornecimento ou a saída de 

bebidas; (Item acrescentado pela Lei 8.198, de 15-12-1991; DOE 16-12-1991) 

10 - 12% (doze por cento), nas operações com: (Redação dada ao item pela Lei 

11.593, de 04-12-2003; DOE 05-12-2003; Efeitos a partir de 05-12-2003) 

a) óleo diesel; 

b) álcool etílico hidratado carburante; 

[...] 

14 - 7% (sete por cento) nas operações com preservativos classificados no código 

4014.10.0000; (Item acrescentado pela Lei 9.399/96, 21-11-1996; DOE 22-11-1996) 

15 - 12% (doze por cento) nas operações com os produtos abaixo, classificados 

segundo a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias - Sistema Harmonizado - 

NBM/SH: (Item acrescentado pela Lei 9.794, de 30-09-1997; DOE 01-10-1997) 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei12785.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei9399.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei9399.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei10708.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei12221.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei11593.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei9399.htm
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a) argamassa. 3214.90.00; 

b) tijolos cerâmicos, não esmaltados nem vitrificados 6904.10.00; 

c) tijoleiras (peças ocas para tetos e pavimentos) e tapa-vigas (complementos da 

tijoleira) de cerâmica não esmaltada nem vitrificada. 6904.90.00; 

d)telhas cerâmicas, não esmaltadas nem vitrificadas 6905.10.00; 

e) telhas e lages planas pré-fabricadas 6810.19.00; (Redação dada à alínea pela Lei 

9.973, de 15-05-1998; DOE 16-05-1998) 

f) painéis de lajes 6810.91.00; 

g) pré-lajes e pré-moldados 6810.99.00; 

h) blocos de concreto. 6810.11.00; 

i) postes 6810.99.00; (Redação dada à alínea pela Lei 9.903, de 30-12-1997; DOE 

31-12-1997) 

[...] 

17 - 7% (sete por cento) nas operações com embalagens para ovo "in natura", 

do tipo bandeja ou estojo, com capacidade para acondicionamento de até 30 

(trinta) unidades; (Redação dada ao item pela Lei 10.619, de 19-07-2000; DOE 20-

07-2000) 

[...] 

22 - 12% (doze por cento), nas operações com as soluções parenterais abaixo 

indicadas, todas classificadas no código 3004.90.99 da Nomenclatura Brasileira de 

Mercadorias - Sistema Harmonizado - NBM/SH: (Item acrescentado pela Lei 

11.266, de 19-11-2002; DOE 20-11-2002) 

[...] 

23 - 12% (doze por cento), nas operações com implementos e tratores agrícolas, 

máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e produtos da indústria de 

processamento eletrônico de dados, desde que não abrangidos pelas disposições 

do artigo 4º da Lei federal nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, em 13 de dezembro 

de 2000, e suas alterações posteriores, observadas a relação dos produtos alcançados 

e a disciplina de controle estabelecidos pelo Poder Executivo. (Item acrescentado 

pela Lei 12.785, de 20-12-2007; DOE 21-12-2007) 

24 - 12% (doze por cento), nas operações com medicamentos genéricos, 

conforme definido por lei federal; (Item acrescentado pela Lei 16.005, de 24-11-

2015; DOE 25-11-2015; produzindo efeitos 90 dias após a publicação) 

25 - 20% (vinte por cento), nas operações com bebidas alcoólicas classificadas 

na posição 22.03; (Item acrescentado pela Lei 16.005, de 24-11-2015; DOE 25-11-

2015; produzindo efeitos 90 dias após a publicação) 

26 - 30% (trinta por cento), nas operações com fumo e seus sucedâneos 

manufaturados, classificados no capítulo 24. (Item acrescentado pela Lei 16.005, 

de 24-11-2015; DOE 25-11-2015; produzindo efeitos 90 dias após a publicação) 

[...] (grifos nossos). 

 

Da análise das alíquotas constantes do texto normativo apontado percebe-se que o 

legislador fixou alíquotas mais altas nas operações com “bebidas alcoólicas”, e com “fumo e 

seus sucedâneos manufaturados”, nos percentuais de 20% e 30%, respectivamente. 

Inequivocamente, trata-se de mercadorias que não se revelam indispensáveis à manutenção de 

um padrão mínimo de dignidade e, assim sendo, distanciam-se do aspecto nuclear da 

seletividade que, segundo apontamos, identifica-se com a proteção do conteúdo essencial dos 

direitos fundamentais atingidos pela tributação. 

Embora o consumo de fumo e bebidas alcoólicas seja mais ou menos generalizado 

entre a população brasileira, independentemente da capacidade econômica dos sujeitos, é 

certo que não está a merecer tutela por meio do ICMS seletivo, na medida em que não se 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei10619.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei12785.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei16005.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei16005.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei16005.htm
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identifica com a concretização daquelas necessidades materiais constitucionalmente 

asseguradas aos indivíduos, ex vi do art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, aqui 

adotado como parâmetro para a compreensão do conceito de mercadoria ou serviço essencial. 

Além disso, há razões de saúde pública que recomendam até mesmo o desestímulo ao 

consumo excessivo de tais produtos, de modo a tornar-se possível vislumbrar também alguma 

finalidade extrafiscal na fixação de alíquotas em tal patamar.365 

Lado outro, percebe-se ainda, da legislação estadual, alíquotas minoradas – de 

12% – nas operações com mercadorias como “argamassa” e “tijolos cerâmicos”, bem como 

com “implementos e tratores agrícolas, máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e 

produtos da indústria de processamento eletrônico de dados”, o que também permite entrever 

uma finalidade indutora mais evidente que o propósito de preservação do mínimo vital. Com 

efeito, ao atenuar a incidência tributária sobre mercadorias destinadas à construção civil, à 

agropecuária366 e à indústria, salta aos olhos um escopo de fomento às atividades produtivas 

em questão, atendendo-se precisamente àquela perspectiva coletiva da essencialidade a qual já 

nos referimos e que encontra felizes referências nos estudos pioneiros de Henry Tilbery e na 

doutrina de Luís Eduardo Schoueri.367 

                                                 
365  Nesse sentido as ponderações de Sacha Calmon Navarro Côelho, em artigo acerca da tributação de cigarros 

pelo IPI: “Ora, a capacidade contributiva nos tributos indiretos ou sobre o consumo, o caso do IPI, visa à 

pessoa do fumante ou do consumidor do produto cigarro e de forma alguma a indústria tabagista. Ocorre que, 

no caso específico de cigarros, por se tratar de produto não essencial e prejudicial à saúde, a tributação deve 

ser mais alta do que a de produtos essenciais, tais como os produtos que integram a cesta básica, em 

obediência ao princípio da essencialidade, e também em virtude do aspecto extrafiscal, qual seja, o de 

desmotivar o consumo do fumo” (CÔELHO, Sacha Calmon Navarro. Considerações sobre a tributação de 

cigarros pelo IPI. In: SOUZA, Hamilton Dias de. Tributação específica. São Paulo: Quartier Latin, 2007. p. 

120). Já quanto ao tratamento seletivo das operações com bebidas alcoólicas, vale trazer a lume as reflexões 

de Hamilton Dias de Souza, que, embora sob a perspectiva do IPI, também servem ao presente estudo: “A 

essencialidade está umbilicalmente ligada à qualidade do produto e à necessidade de consumo, sempre 

considerando as circunstâncias socioeconômicas de determinado momento. Isto não significa, 

necessariamente, que um produto largamente consumido pelas classes menos favorecidas deva ser tributado a 

uma alíquota menor em comparação com outros. A seletividade não está ligada ao preço, em absoluto. 

Exemplo disse ocorre com o cigarro e a cachaça, que, nada obstante sejam produtos largamente consumidos 

pelas classes menos favorecidas, podem ser tributados em patamar maior do que produtos mais caros, porém 

essenciais, como ocorre com os remédios” (SOUZA, Hamilton Dias de. IPI incidente sobre a industrialização 

de bebidas – Lei 7.798/89. In: SOUZA, Hamilton Dias de (Coord). Tributação específica. São Paulo: 

Quartier Latin, 2007. p. 241). 
366  Acerca de extrafiscalidade com vistas ao fomento da agropecuária, vale traz a lume o Convênio ICMS n. 

100/97, que autoriza os estados e o Distrito Federal a concederem isenções e reduções de base de cálculo em 

operações com diversos insumos agropecuários, inclusive certos defensivos agrícolas. Note-se que referido 

convênio, recentemente prorrogado pelo Convênio ICMS n. 28/2019, é objeto da ADI 5553, sob o 

fundamento de que implicaria em ofensa ao meio ambiente. Não pretendemos aprofundar-nos no estudo de 

tal exoneração tributária, mas afigura-se indispensável registrar que o tema suscita candentes discussões, 

notadamente à luz das distintas perspectivas a partir das quais se pode tomar a ideia de essencialidade. 
367  TILBERY, 1974, p. 332; SCHOUERI, 2005, p. 301. 
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Também houve a reserva de alíquotas menores para operações com “soluções 

parenterais”, de utilização hospitalar/ambulatorial, com “refeições realizadas por empresas 

preparadoras de refeições coletivas”, com “medicamentos genéricos”, com “ave, coelho ou 

gado bovino, suíno, caprino ou ovino em pé e produto comestível resultante do seu abate, em 

estado natural, resfriado ou congelado”, com “farinha de trigo, bem como mistura pré-

preparada de farinha de trigo”, com “pão”, com “óleo diesel” e “álcool etílico hidratado 

carburante”, todas marcadas com alíquota de 12%.  

Não deixa de causar perplexidade a segmentação de mercadorias tão distintas sob 

o ponto de vista de sua utilidade, todas submetidas a uma mesma alíquota pelo legislador 

tributário, afinal, não há dúvidas de que, do ponto de vista da essencialidade, compreendida 

como indispensabilidade para a manutenção de um padrão mínimo de dignidade, “pão”, 

“soluções parenterais” e “medicamentos genéricos” revelam-se mais essenciais para a tutela 

do mínimo vital do que “óleo diesel” e “álcool etílico hidratado carburante”. Daí já se pode 

entrever as dificuldades que se apresentam ao legislador estadual quando este intenta ampliar 

a segmentação de mercadorias, com vistas ao atendimento do caráter seletivo e, mais ainda, 

quando tenta fazer conviver o escopo de justiça fiscal, por meio da atenuação da carga 

tributária sobre mercadorias indispensáveis a uma vida digna, com finalidades extrafiscais, 

decorrentes da essencialidade sob a perspectiva coletiva. 

Quando se examina isoladamente a alíquota aplicável às operações com “óleo 

diesel” e “álcool etílico hidratado carburante” não é difícil vislumbrar os fins visados pelo 

legislador estadual. O óleo diesel é insumo indispensável tanto para o transporte de cargas 

quanto para o transporte de passageiros, estando o seu custo indissoluvelmente relacionado ao 

preço do frete e das passagens de ônibus no transporte urbano. Lado outro, tampouco 

surpreende que as operações com álcool carburante tenham uma alíquota reduzida,368 ao passo 

que o mesmo tratamento não tenha sido conferido às operações com gasolina, combustível 

fóssil, de utilização mais generalizada, porém sabidamente dotado de maior potencial poluidor 

e classificado como fonte de energia não renovável. 

                                                 
368  Note-se que a incidência do ICMS sobre as operações com combustíveis abre um campo propício para o 

emprego da noção de essencialidade ambiental, no sentido de estimular-se o consumo de combustíveis de 

menor potencial poluidor. A propósito, calha registrar o Convênio ICMS n. 113/2006, que autoriza a redução 

de base de cálculo do ICMS nas saídas de biodiesel (B-100) resultante da industrialização de grãos, sebo 

animal, sementes, palma, óleos de origem animal e vegetal e algas marinhas. No mesmo sentido, registre-se 

ainda o Convênio ICMS n. 105/2003, que autoriza a isenção do ICMS em operações internas com produtos 

vegetais destinados à produção de biodiesel, ao qual aderiram recentemente diversos estados – Convênio 

ICMS n. 25/2019. 
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Esse panorama permite perceber que, ao manejar as alíquotas do ICMS, o 

legislador estadual vê-se premido pela necessidade de atenuar a incidência tributária sobre as 

mercadorias induvidosamente indispensáveis às condições materiais de existência, 

minimizando os efeitos regressivos do imposto de modo a cumprir a finalidade constitucional 

preponderante do ICMS seletivo, mas, ao mesmo, equilibrar tais medidas com certas 

finalidades indutoras e com a própria necessidade de obtenção de receitas tributárias. No 

entanto, não parece lícito concluir que a previsão da mesma alíquota para “pão”, “soluções 

parenterais”, “medicamentos genéricos”, “óleo diesel” e “álcool etílico hidratado carburante” 

caracterize descumprimento do princípio da seletividade, na medida em que o conteúdo 

essencial do princípio terá sido observado, mediante a fixação de alíquotas mais brandas para 

mercadorias induvidosamente essenciais, considerando-se como paradigma a alíquota-padrão 

legislativamente fixada. 

Por fim, ainda com os olhos na legislação tributária paulista, percebe-se que o § 5º 

do art. 34 contempla uma série de mercadorias marcadas com a alíquota de 25%, como é o 

caso das “bebidas alcoólicas”, “perfumes e cosméticos”, “embarcações de esporte e de 

recreio”, “armas e munições”, “fogos de artifício”, “jogos eletrônicos de vídeo (vídeo-jogo)”, 

“bolas e tacos de bilhar”, “raquetes de tênis”, “bolas de tênis”, “esquis aquáticos”, “tacos para 

golfe” e “bolas para golfe”, dentre outros: 

 

§ 5º - A alíquota prevista no item 1 do § 1º aplica-se, segundo a Nomenclatura 

Brasileira de Mercadorias, às operações com as seguintes mercadorias ou bens: 

1 - bebidas alcóolicas classificadas nas posições 22.04, 22.05 e 22.08, exceto os 

códigos 22.08.40.0200 e 22.08.40.0300; 

2 – Revogado pela Lei 16.005, de 24-11-2015; DOE 25-11-2015; produzindo efeitos 

90 dias após a publicação. 

3 - perfumes e cosméticos classificados nas posições 33.03, 33.04, 33.05 e 33.07, 

exceto as posições 33.05.10 e 33.07.20, os códigos 33.07.10.0100 e 33.07.90.0500, 

e as preparações anti-solares e os bronzeadores, ambos da posição 3304; 

(Redação dada pelo inciso VII do artigo 1º da Lei 9.399/96, 21-11-1996; DOE 22-

11-1996) 

4 - peleteria e suas obras e peleteria artificial classificadas nos códigos 

43.03.10.9900 e 43.03.90.9900, (vetado); 

5 - motocicletas de cilindrada superior a 250 centímetros cúbicos, classificadas nos 

códigos 87.11.30 a 87.11.50; 

6 - asas-delta, balões e dirigíveis classificados nos códigos 88.01.10.0200 e 

88.01.90.0100; 

7 - embarcações de esporte e de recreio classificadas na posição 89.03; 

8 - armas e munições, suas partes e acessórios classificados no capítulo 93; 

9 - fogos de artifício classificados na posição 36.40.10; 

[...] 

14 - jogos eletrônicos de vídeo (vídeo-jogo), classificados no código 9504.10.0100; 

(Item acrescentado pela Lei 6.556, de 30-11-1989; DOE 01-12-1989) 

15 - bolas e tacos de bilhar, classificados no código 9504.20.0202; (Item 

acrescentado pela Lei 6.556, de 30-11-1989; DOE 01-12-1989) 

http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei16005.htm
http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll/legislacao_tributaria/leis/lei9399.htm
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[...] 

18 - raquetes de tênis, classificados na posição 9506.51; (Item acrescentado pela 

Lei 6.556, de 30-11-1989; DOE 01-12-1989) 

19 - bolas de tênis, classificados na posição 9506.61; (Item acrescentado pela Lei 

6.556, de 30-11-1989; DOE 01-12-1989) 

20 - esquis aquáticos, classificados no código 95.06.29.0200; (Item acrescentado 

pela Lei 6.556, de 30-11-1989; DOE 01-12-1989) 

21 - tacos para golfe, classificados na posição 95.06.31; (Item acrescentado pela 

Lei 6.556, de 30-11-1989; DOE 01-12-1989) 

22 - bolas para golfe, classificadas na posição 9506.32; (Item acrescentado pela Lei 

6.556, de 30-11-1989; DOE 01-12-1989) 

[...] (grifos nossos). 

 

A lista, evidentemente, não esgota o rol das mercadorias induvidosamente 

supérfluas que se encontram sujeitas à incidência do ICMS. Com efeito, embora não se tenha 

dúvida de que as mercadorias referidas no § 5º do art. 34 sejam supérfluas, encontrando-se na 

zona de certeza negativa do conceito de mercadoria essencial, é certo que existirão outras 

tantas mercadorias que, não tendo sido referidas expressamente no mencionado preceito, 

eventualmente poderão encontra-se sujeitas à alíquota-padrão de 18%, embora possuam o 

mesmo grau de essencialidade. Basta pensar, por exemplo, nos tacos utilizados para prática de 

polo equestre ou nas raquetes de tênis de mesa e não se terá dúvida de que, ao menos para fins 

de aplicação do caráter seletivo, eles seriam tão supérfluos quanto os apetrechos esportivos 

expressamente mencionados na legislação paulista. 

Diante desse exercício mental, e rememorando todas as percepções alcançadas até 

aqui, temos por segura a ideia de que, com efeito, não há como se transpor o caráter seletivo 

do IPI para o ICMS sem considerar as peculiaridades que marcam o regime jurídico-

constitucional do imposto. Cuidando-se de imposto atribuído à competência dos estados e do 

Distrito Federal como principal fonte de receita tributária desses entes, o ICMS há de ser 

uniforme, neutro e preponderantemente fiscal, e, em decorrência desses caracteres, portanto, 

mostra-se incompatível com uma exaustiva gama de alíquotas em compasso com os mais 

distintos graus de essencialidade que as mercadorias e serviços podem ter. 

Assim, devemos dizer, por um lado, que a previsão de que o ICMS “poderá ser 

seletivo” não pode constituir letra morta, parecendo-nos incompleta a afirmação de que se 

trate de uma mera recomendação ao legislador estadual e distrital. Não há como negar a 

existência de alguma normatividade ao preceito constitucional plasmado no art. 155, § 2º, 

inciso III, da Constituição da República, que, em franco contraste com o tratamento 

constitucional até então conferido ao antigo ICM, rompeu com a uniformidade de alíquotas e 

prescreveu o caráter seletivo em função da essencialidade das mercadorias ou serviços. 
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De outra parte, o exame da arquitetura constitucional do imposto dos estados e do 

Distrito Federal não deixa dúvidas de que a transição da uniformidade de alíquotas do antigo 

ICM para o caráter seletivo contemplado pela Constituição de 1988 não pode ser 

compreendida como uma mera transposição do modelo já existente para o IPI, havendo uma 

margem de conformação qualitativamente distinta a ser exercida pelos legislativos dos estados 

e do Distrito Federal. Desse modo, no que respeita ao ICMS, a pergunta que se há de fazer 

não é quanto à obrigatoriedade ou facultatividade do caráter seletivo, mas sim em que medida 

a obrigatoriedade ou a facultatividade se fazem presentes.  

Com esteio na nossa premissa de que a seletividade no ICMS está voltada à tutela 

do mínimo vital, nos parece forçoso reconhecer que a obrigatoriedade do caráter seletivo 

somente pode ser vislumbrada na medida em que direcionada à atenuação da incidência 

tributária sobre a parcela de riqueza induvidosamente necessária ao atendimento das 

necessidades materiais tidas por indispensáveis aos indivíduos. Cuida-se daquelas 

necessidades elementares que devem servir de parâmetro para a fixação do salário mínimo, 

conforme o art. 7º, inciso IV, da Constituição da República, e que inclusive deverão ser 

providas pelo Poder Público por meio de prestações positivas, sempre que os indivíduos não 

possam fazê-lo às suas próprias expensas. 

Assim, no que respeita às mercadorias e serviços que possam ser inequivocamente 

identificados com o atendimento das necessidades elementares de moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte, podemos intuir, em linha de princípio, 

que ninguém hesitará em classificá-las como mercadorias e serviços essenciais, estando-se 

diante de muitos bens que, inegavelmente, situar-se-ão na zona de certeza positiva do conceito. 

Ocorre que, ainda assim, tais mercadorias e serviços nem sempre serão induvidosamente 

essenciais, mas apenas se e na medida em que se mostrem indispensáveis para a manutenção 

das condições materiais previstas no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. 

Em uma mesma classe de mercadorias que, genericamente, mostra-se relacionada 

com uma necessidade elementar, é possível vislumbrar certas subclasses que, quando postas 

em cotejo, não apresentam o mesmo grau de essencialidade. Tome-se como exemplo a 

necessidade material de alimentação. É certo que itens como feijão, arroz, leite e derivados, 

ovos e carne são indispensáveis à satisfação dessa necessidade material marcada pela 

jusfundamentalidade, mas o mesmo não se poderá dizer de caviar, cogumelos, azeites de oliva 

trufados e certos tipos de queijos importados. 
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Atentos a essa necessidade de se distinguir entre subclasses de mercadorias, os 

estados e o Distrito Federal firmaram o Convênio ICMS n. 83/1992, ainda em vigor, 

autorizando-se reciprocamente “a reduzir a base de cálculo do ICMS nas operações internas 

com mercadorias que compõem a cesta básica, para uma carga tributária mínima de 7% (sete 

por cento)”.369 Veja-se que o Convênio parte exatamente do pressuposto de que, dentre as 

mercadorias que possam ser classificadas como alimentos, nem todas guardam o mesmo grau 

de essencialidade, podendo-se discernir, todavia, como induvidosamente essenciais, os 

alimentos que façam parte da chamada “cesta básica”. 

A definição dos produtos integrantes da “cesta básica”, bem como a fixação de 

suas respectivas quantidades mensais, foi originariamente fixada pelo Decreto-Lei n. 

399/1938 e encontra-se em vigor até os dias atuais. Cuida-se duma tentativa de fixar um 

conjunto de produtos que seriam utilizados por uma família mensalmente e que se revelaria 

como o mínimo indispensável ao atendimento das necessidades alimentares.  

É bem verdade que o legislador não deve ficar adstrito à atenuação da incidência 

tributária dos alimentos que estejam insertos na “cesta básica” oficialmente definida, uma vez 

que as necessidades alimentares básicas da população podem se transformar ao longo do 

tempo, ou mesmo em função de peculiaridades regionais, cabendo ao legislador empregar 

expedientes como a redução de alíquotas ou de bases de cálculo em favor de outros alimentos 

que, embora até então considerados supérfluos, possam ter seu consumo recomendado do 

ponto de vista da saúde pública. 

A esse respeito, Laís Vieira Cardoso ressalta que “uma variação de alíquotas de 

forma seletiva poderá viabilizar o acesso a determinados produtos antes considerados 

                                                 
369  CONVÊNIO ICMS 83/92 

Autoriza os Estados e o Distrito Federal a reduzir a base de cálculo das mercadorias que compõem a 

cesta básica. 

O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de Fazenda, Economia ou Finanças dos 

Estados e do Distrito Federal, na 23ª Reunião Extraordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, 

realizada em Brasília, DF, no dia 30 de julho de 1992, tendo em vista o disposto na Lei Complementar n° 24, 

de 7 de janeiro de 1975, resolvem celebrar o seguinte 

CONVÊNIO 

Cláusula primeira 

Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a reduzir a base de cálculo do ICMS nas operações internas 

com mercadorias que compõem a cesta básica, para uma carga tributária mínima de 7% (sete por cento). 

Parágrafo único. A fruição do benefício de que trata este Convênio fica condicionada ao cumprimento, pelos 

contribuintes, das obrigações acessórias instituídas pela legislação tributária de cada unidade federada. 

Cláusula segunda 

Este Convênio entra em vigor na data da publicação de sua ratificação nacional, produzindo efeitos de 1º de 

julho a 31 de dezembro de 1992. 

Brasília, DF, 30 de julho de 1992. 
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supérfluos de modo que passem a integrar o conjunto dos produtos mínimos necessários”,370 

ao que exemplifica com os laticínios e os iogurtes que, até então pouco consumidos entre as 

classes menos privilegiadas, passaram a compor a cesta básica. Parece-nos ser este um 

interessante exemplo, que também poderia ser aplicado, com vistas ao estímulo do consumo 

de pescados, pois, no Brasil, este encontra-se abaixo do padrão recomendado pela 

Organização Mundial de Saúde.371 

No entanto, posto o tema em perspectiva, percebe-se que para além da atenuação 

da incidência sobre os alimentos integrantes da cesta básica, em relação aos quais a adoção do 

caráter seletivo parece ser obrigatória, remanesce um campo de discricionariedade do 

legislador dos estados e do Distrito Federal quanto àqueles alimentos que, não sendo 

induvidosamente supérfluos ou nocivos, também não possam receber alíquotas inferiores à 

mínima estabelecida pelo Senado Federal – fixada em 12% – porque não contemplados no 

Convênio ICMS n. 83/1992. Quanto a esses alimentos, poderá o legislador fixar quaisquer 

alíquotas moderadas entre a mínima de 12% e a alíquota-padrão de 17% ou 18%, sem que 

venha a incorrer em descumprimento do fim constitucionalmente prescrito para a seletividade 

no ICMS, de tutela do mínimo existencial. 

Não se pode deixar de registrar ainda que, mesmo com relação aos alimentos, 

poderá o legislador valer-se da seletividade com finalidades indutoras de desestímulo ao 

consumo. É o que se dá, por exemplo, na discussão em torno da fixação de alíquotas mais 

elevadas para bebidas açucaradas ou alimentos ultraprocessados, como salgadinhos e 

biscoitos industrializados.372 Nesse caso, desde que o legislador tenha atendido ao conteúdo 

essencial da seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, 

mediante a atenuação da incidência tributária sobre os alimentos induvidosamente 

indispensáveis ao consumo humano, lhe será lícita a majoração de alíquotas para os nocivos 

ou prejudiciais à saúde, partindo de uma perspectiva coletiva do critério da essencialidade. 

                                                 
370  CARDOSO, 2003, p. 254 
371  “En los últimos años ha crecido la sensibilización pública acerca de estos beneficios para la salud, en el 

marco de una tendencia más amplia de reforzar la conciencia de los consumidores en materia de salud, 

especialmente en los mercados desarrollados y de ingresos medios. En los países de bajos ingresos, la 

importancia del pescado como grupo de alimentos se ve acentuada por el hecho de que el pescado contiene 

muchos de los minerales y las vitaminas necesarios para subsanar algunas de las deficiencias nutricionales 

más graves y generalizadas. [...]Además, hay pruebas de los efectos beneficiosos del consumo de pescado en 

la salud mental y la prevención de enfermedades cardiovasculares, los accidentes cerebrovasculares y la 

degeneración macular asociada a la edad. En poblaciones de bajos ingresos, que dependen mucho de un 

reducido número de alimentos básicos densos en calorías, el pescado puede representar un medio muy 

necesario de diversificación nutricional, relativamente barato y disponible en el plano local” (FAO. 2018. El 

estado mundial de la pesca y la acuicultura 2018. Cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Roma, 

2018. p. 78). 
372  BRASIL, 2014. 
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É bem verdade que, ao menos quanto aos alimentos integrantes da cesta básica, o 

ideal seria a concessão de isenções que desonerassem as mercadorias de qualquer incidência 

tributária, na linha proposta por Roque Antonio Carrazza373 quanto aos gêneros de primeira 

necessidade e às prestações de serviço de massa. Contudo, é certo que a concessão de 

isenções de ICMS em tais casos, ademais de depender de prévia autorização do Confaz, nos 

termos do art. 155, § 2º, XII, g, da Constituição da República, estará naturalmente relacionada 

à realidade social e econômica de cada estado. 

Nesse sentido, nota-se que, por meio do Convênio ICMS n. 161/1994, os estados 

de Goiás, Pernambuco, Tocantins, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul  obtiveram 

autorização do Confaz para concessão de isenções “nas saídas internas de mercadorias 

constantes da ‘cesta básica’, quando de sua aquisição, pelo Governo Estadual, desde que 

destinadas a programa de distribuição de alimentos a famílias carentes”, bem como ao 

“serviço de transporte relativo às saídas de mercadoria destinada ao programa de apoio às 

famílias carentes”. Lado outro, através do Convênio ICMS n. 224/2017, os estados do Acre, 

Amapá, Bahia e Paraná restaram autorizados a adotar medida mais abrangente, consistente em 

“conceder isenção do ICMS nas operações internas com produtos essenciais ao consumo 

popular, que compõem a cesta básica”, independentemente da respectiva destinação. 

Em vista desse cenário estamos a perceber que, conquanto seja recomendável a 

plena isenção dos alimentos indubitavelmente essenciais, aqui compreendidos ao menos como 

aqueles integrantes da cesta básica, não se pode extrair daí uma exigência peremptória 

dirigida ao legislador dos estados e do Distrito Federal. Percebemos, em verdade, que embora 

inexista dúvida quanto ao mais elevado grau de essencialidade desses produtos, situados que 

estão na zona de certeza positiva do conceito indeterminado de mercadoria essencial, sobeja 

certa margem de discricionariedade legislativa quanto aos mecanismos para implementação 

do caráter seletivo. Assim, seja por meio da fixação das menores alíquotas da tabela, seja pela 

concessão de isenções ou manejo de alíquotas e bases de cálculo aquém da alíquota mínima 

fixada pelo Senado Federal, após regular autorização mediante Convênio, o que se impõe ao 

legislador é que lance mão de medidas adequadas e proporcionais para atenuação da 

incidência tributária sobre as mercadorias induvidosamente essenciais, medidas estas que, 

                                                 
373  “A seletividade em função da essencialidade exige que o ônus econômico do ICMS recaia sobre mercadorias 

ou serviços, na razão direta de sua superfluidade e na razão inversa de sua necessidade, tomando-se como 

parâmetro o consumo popular. Daí que, a nosso sentir, as operações com gêneros de primeira necessidade e 

as prestações de serviços (de transporte transmunicipal ou de comunicação) de massa deveriam ser 

completamente desoneradas do tributo, já que, em relação a eles, o contribuinte não tem liberdade de 

escolha” (CARRAZZA, 2015, p. 538-539). 
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todavia, dependerão das possibilidades fáticas e jurídicas existentes, submetendo-se à 

discricionariedade do legislador estadual e distrital. 

Prosseguindo no estudo do ICMS seletivo, percebe-se que a incidência do imposto 

sobre as operações com medicamentos também fornece campo propício para o estudo dos 

contornos da liberdade de conformação legislativa dos estados e do Distrito Federal, 

permitindo-se demarcar os campos de vinculação e discricionariedade. 

Com efeito, ninguém duvida que os medicamentos possuam elevado grau de 

essencialidade, já que, ademais da referência à saúde, constante do art. 7º, inciso IV, da 

Constituição da República, o art. 196 prescreve que “a saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação”. Logo, forçoso admitir que a tributação indireta sobre o 

consumo de medicamentos não pode chegar ao ponto de obstar o direito fundamental à saúde, 

alcançando a parcela de riqueza própria que os indivíduos destinam à aquisição de produtos 

que, acaso não pudessem custear, haveriam de ser suportados pelo poder público, através das 

políticas públicas de saúde. 

Ao exame da legislação infraconstitucional, percebe-se que a maioria dos estados 

não conta com uma alíquota específica para as operações internas com medicamentos, o que 

implica em atribuir a essas mercadorias a alíquota-padrão, de 17% ou 18%. Nada obstante, é 

de se questionar se a atribuição da alíquota padrão a tais operações encontrar-se-ia nos limites 

da discricionariedade legislativa, ou se, ao contrário, implicaria em violação da relação meio-

fim prescrita pelo art. 155, § 2º, inciso II, da Constituição da República. 

Aqui é preciso esclarecer que, ao analisar a legislação dos estados e do Distrito 

Federal, consideramos o quadro de alíquotas estabelecido, sem examinar outras medidas 

existentes, voltadas à atenuação da incidência tributária sobre certas operações. No entanto, 

muitos desses entes federativos contam com textos normativos específicos, que concedem 

isenções, incentivos e benefícios fiscais a certas operações com medicamentos, de modo a 

reduzir-lhes as alíquotas ou as bases de cálculo, o que, como temos afirmado, são todas 

formas legítimas de realização do caráter seletivo. 

Desse modo, caso a legislação tributária estadual ou distrital não estabeleça 

inicialmente alíquota específica para as operações com medicamentos, entre o piso – alíquota 

das operações interestaduais, fixada em 12% – e a alíquota-padrão – de 17% ou 18% –, mas 

contemple outras medidas de atenuação da incidência tributária como isenções, incentivos e 
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benefícios fiscais, não se poderá afirmar um descumprimento da seletividade, pois seu 

conteúdo essencial estará atendido.374 O problema surge quando a legislação estadual atribui a 

tais operações a alíquota-padrão, desacompanhada de outras medidas de atenuação do 

impacto tributário, o que, de acordo com as premissas do presente trabalho, importaria numa 

insuficiência dos meios empregados pelo legislador quanto à consecução da finalidade de 

tutela do mínimo vital, e, consequentemente, numa exorbitância dos limites da margem de 

discricionariedade. 

Assentada essa primeira constatação, no entanto, cabe ainda perquirir o que seria, 

então, uma proteção suficiente do mínimo vital nas operações com medicamentos. É que, 

numa análise apressada, poder-se-ia afirmar que a seletividade estaria a reclamar 

necessariamente a isenção dos medicamentos, ou mesmo que lhes fossem fixadas as mesmas 

alíquotas módicas atribuídas aos alimentos integrantes da cesta básica. Todavia, conquanto 

fosse ideal tal atenuação da incidência do ICMS, não partilhamos do entendimento de que o 

texto constitucional imponha ao legislador essas providências em caráter absoluto. 

Em verdade, deve-se rememorar que a fixação da alíquota de 7% e a isenção 

quanto às operações com alimentos integrantes da cesta básica foram previamente autorizadas 

pelos Convênios ICMS n. 161/1994 e n. 224/2017, respectivamente. Não fosse a deliberação 

e autorização no âmbito do Confaz, as alíquotas nas operações com tais mercadorias estariam 

a oscilar entre a alíquota mínima de 12%, fixada para as operações interestaduais pela 

Resolução n. 22/1989, do Senado Federal, e a alíquota-padrão de 17% ou 18%, prevista nas 

legislações dos estados e do Distrito Federal para as operações internas, uma vez que, 

conforme o inciso art. 155, § 2º, inciso VI, da Constituição da República, “salvo deliberação 

em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso XII, g, as 

alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de 

serviços não poderão ser inferiores às previstas para as operações interestaduais”. 

Assim, ressalvada a possibilidade de os estados e o Distrito Federal virem a 

pactuar a isenção de tais ou quais operações com medicamentos, o aspecto vinculado da 

seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços impõe apenas que o 

legislador situe as respectivas alíquotas, de modo que elas tendam ao mínimo de 12%, tendo 

como limite superior a alíquota-padrão de 17% ou 18%, não lhe sendo lícito estabelecer 

                                                 
374  Neste caso, compreendemos que qualquer discussão em torno do adequado cumprimento do caráter 

seletivo haverá de tomar em consideração não apenas a alíquota nominalmente constante da tabela, mas o 

conjunto das medidas implementadas, a fim de aferir se o Estado ou Distrito Federal empregou meios aptos à 

consecução do fim constitucional da seletividade, consistente na atenuação da incidência tributária sobre 

mercadorias e serviços integrantes do mínimo indispensável. 
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alíquotas superiores à alíquota-padrão, já que as mercadorias em questão não podem ser 

consideradas induvidosamente supérfluas ou nocivas, tampouco se vislumbra qualquer 

finalidade constitucional a justificar um desestímulo ao seu consumo. Ademais, a finalidade 

constitucional de tutela do mínimo vital está a reclamar ainda que, tanto quanto possível, as 

alíquotas tendam ao piso de 12% ou, alternativamente, que caso opte pela alíquota-padrão, o 

legislador empregue também outras medidas de atenuação da incidência tributária, como 

incentivos e benefícios fiscais específicos para os medicamentos, a fim de que não se 

caracterize uma proteção insuficiente do conteúdo essencial do direito fundamental à saúde. 

Além disso, emerge a questão de saber se, tal qual se deu com os alimentos 

integrantes da cesta básica em relação aos alimentos em geral – ou seja, enquanto gênero de 

mercadorias –, poderia o legislador realizar alguma subclassificação, conferindo a certos 

medicamentos tratamento tributário mais brando, tendo-os por mais essenciais do que outros. 

Nesse sentido, é interessante notar a subclassificação levada a efeito pelo estado de Minas 

Gerais, que atribuiu alíquota mínima às operações com medicamentos “observada a relação de 

produtos, bem como os prazos, a forma, as condições e a disciplina de controle estabelecidos 

em regulamento”, como se nota do artigo 12, inciso I, “b” e “b.5” da Lei Estadual n. 

6.763/1975.375 O Decreto n. 43.080/2002,376 por seu turno, assim preceitua: 

 

Art. 42. As alíquotas do imposto são:  

I - nas operações e prestações internas: (2744)  

[...] 

b) 12 % (doze por cento), na prestação de serviço de transporte aéreo e nas 

operações com as seguintes mercadorias: 

[...] 

b.8) medicamento genérico, assim definido pela Lei Federal n° 6.360, de 23 de 

setembro de 1976, relacionado em resolução da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA); [...]. (grifos nossos). 

 

Também o estado de São Paulo conferiu a alíquota-mínima mais branda às 

operações com medicamentos genéricos, como se extrai do artigo 34, § 1º, item 24, da já 

referida Lei Estadual n. 6.374/1989, in verbis: 

 

Artigo 34 - As alíquotas do imposto, salvo as exceções previstas neste artigo, são: 

I - 18% (dezoito por cento), nas operações ou prestações internas ou naquelas que se 

tenham iniciado no exterior; 

                                                 
375  Minas Gerais (Estado). Lei Estadual n. 6.763, de 26 de dezembro de 1975. Disponível em: 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/l6763_1975.htm. Acesso em: 10.04.2019. 
376  Minas Gerais (Estado). Decreto Estadual nº 43.080 de 13 de dezembro de 2002. Disponível em: 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/d43080_2002.htm. Acesso em: 

10.04.2019. 

http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/leis/l6763_1975.htm
http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/d43080_2002.htm
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[...] 

§ 1º - Nas operações ou prestações adiante indicadas, ainda que se tenham iniciado 

no exterior, são as seguintes as alíquotas: 

[...] 

24 - 12% (doze por cento), nas operações com medicamentos genéricos, 

conforme definido por lei federal; [...]. (grifos nossos). 

 

O tratamento jurídico-normativo dos chamados “medicamentos genéricos” deu-se 

com o advento da Lei n. 9.787/1999, que introduziu modificações na Lei n. 6.360/1976, 

dispondo acerca da vigilância sanitária sobre medicamentos, drogas, insumos farmacêuticos e 

outros produtos. Os medicamentos genéricos são aqueles que guardam equivalência a um 

medicamento de referência, embora este último esteja protegido por patente ou outro direito 

de exclusividade, como se extrai do art. 3º, incisos XXI e XXII, da Lei n. 6.360/1976: 

 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, além das definições estabelecidas nos incisos I, II, 

III, IV, V e VII do Art. 4º da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, são adotadas 

as seguintes: 

[...] 

XXI – Medicamento Genérico – medicamento similar a um produto de referência ou 

inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a 

expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, 

comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua 

ausência, pela DCI; 

XXII – Medicamento de Referência – produto inovador registrado no órgão federal 

responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, 

segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal 

competente, por ocasião do registro; [...]. 

 

Os medicamentos genéricos possuem a mesma eficácia e segurança dos 

medicamentos de referência abrangidos por propriedade intelectual, aferida por meio do 

chamado teste de bioequivalência, que “consiste na demonstração de equivalência 

farmacêutica entre produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica 

composição qualitativa de princípio(s) ativo(s), e que tenham comparável biodisponibilidade”, 

conforme o inciso XXIV do art. 3º da Lei nº 6.360/76. Em suma, cuida-se de medicamento 

equiparável àquele comercializado por dado laboratório detentor da patente ou de outro 

direito de exclusividade, mas disponibilizado ao consumidor pela “denominação do fármaco 

ou princípio farmacologicamente ativo”, tal qual aprovado pelo órgão federal competente ou 

pela Organização Mundial de Saúde. 

De acordo com dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a 

implementação da política de medicamentos genéricos levou a um aumento do acesso da 

população brasileira aos medicamentos, de modo que atualmente existem cerca de 6.300 (seis 

mil e trezentos) produtos disponíveis no mercado consumidor, sendo que 75,7% destes seriam 
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medicamentos genéricos ou similares. 377  Além disso, a Anvisa aponta que referidos 

medicamentos teriam a vantagem de “disponibilizar medicamentos de menor preço, uma vez 

que o medicamento genérico deve ser, no mínimo, 35% mais barato que o medicamento de 

referência”, “reduzir os preços dos medicamentos de referência, com a entrada de 

medicamentos concorrentes (genéricos)” e “contribuir para aumento do acesso aos 

medicamentos de qualidade, seguros e eficazes”.378 

Ora, parece seguro afirmar que, quando comparados aos medicamentos de 

referência, os medicamentos genéricos possuem grau de essencialidade mais acentuado, de 

modo a justificar uma tributação mais branda sobre as operações que os tenham por objeto. 

Cuidando-se de fármacos que, conceitualmente, devem estar disponíveis ao consumidor com 

um preço inferior aos convencionais, é intuitivo supor que as camadas mais carentes da 

população optem por sua aquisição, acaso não venham a obtê-los gratuitamente junto aos 

estabelecimentos de saúde pública. Logo, a subclassificação que tenha por efeito conferir 

tratamento tributário mais brando aos genéricos encontra compatibilidade com a seletividade, 

servindo à tutela do mínimo vital dos indivíduos. 

Poder-se-ia censurar tal afirmação sob o argumento de que os chamados 

medicamentos de referência também seriam essenciais, estando, pois, a merecer a mesma 

alíquota atribuída aos genéricos. Contudo, esse raciocínio é afastado pela constatação de que 

essencialidade é conceito indeterminado de valor, de modo que, ressalvadas situações-limite, 

sua aplicação às mercadorias comporta certa apreciação subjetiva, levada a cabo pelo 

legislador. Assim, conquanto não se esteja a afirmar que os medicamentos de referência sejam 

supérfluos, já que, genericamente considerados, medicamentos são sempre essenciais, 

situando-se na zona de certeza positiva do conceito de mercadoria essencial, atentando-se à 

finalidade constitucional preponderante da seletividade, afigura-se razoável concluir que os 

medicamentos genéricos possam ser considerados mais essenciais quando comparados aos 

demais. 

Nesse ponto, temos por segura a afirmação de que a fixação de tratamento mais 

brando a essa subclasse de medicamentos atende ao conteúdo vinculado da seletividade, 

servindo à tutela do mínimo vital e, noutro passo, sobeja uma margem de discricionariedade 

                                                 
377  BRASIL. Anvisa. Registro de medicamentos genéricos faz 18 anos: dados do Programa de Verificação de 

Medicamentos (Proveme) atestam a qualidade e segurança de produtos avaliados. Disponível em: 

http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/FXrpx9qY7FbU/content/registro-de-medicamentos-

genericos-faz-18-anos/219201?p_p_auth=RZ33XenP&inheritRedirect=false. 
378  BRASIL. Anvisa. Medicamentos genéricos. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/genericos. Acesso em: 

10.03.2019. 
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do legislador estadual e distrital quanto aos demais medicamentos, que, conquanto não 

possam ser considerados supérfluos, como visto, poderiam remanescer posicionados entre a 

alíquota-mínima de 12% e a alíquota-padrão de 17% ou 18%. Mais que isso, temos por 

correta a compreensão de que a subclassificação dos medicamentos genéricos, seguida da 

atribuição de tratamento tributário mais brando, é medida que melhor realiza o caráter 

seletivo, uma vez que o optar-se pelo consumo de medicamento de referência em detrimento 

do genérico é ato que, ao menos objetivamente, revela mais capacidade contributiva.379 

Por outro lado, convém registrar que outros critérios para subclassificações 

também são possíveis para fins de implementação da seletividade do ICMS nas operações 

com medicamentos.380 É possível pensar, v.g., na fixação de alíquotas mais brandas ou até 

mesmo na isenção do ICMS incidente sobre operações com medicamentos para determinadas 

doenças graves, partindo-se do pressuposto de que, para as pessoas por elas acometidas, 

aqueles medicamentos possuem um grau de essencialidade mais acentuado do que os 

medicamentos em geral.381 

                                                 
379  Note-se que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo teve a oportunidade de examinar a 

constitucionalidade do preceito da lei estadual referido, no bojo da Apelação Cível n. 1039408-

26.2017.8.26.0053. Naquele julgado, a Corte paulista afirmou ser legítima a fixação de alíquota mais branda 

para as operações com medicamentos genéricos, sendo inviável a extensão do mesmo tratamento aos 

chamados “medicamentos similares”: RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO – AÇÃO DE 

PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – MEDICAMENTO SIMILAR – 

PRETENSÃO À EXTENSÃO DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA CONCEDIDA AO MEDICAMENTO 

GENÉRICO – LEI ESTADUAL Nº 16.005/15 – IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, inocorrência do 

cerceamento de defesa e da nulidade da r. sentença de Primeiro Grau. 2. No mérito, impossibilidade de 

extensão do benefício fiscal, relacionado à redução da alíquota, ante a diferenciação entre os medicamentos 

genérico e similar. 3. Aplicação do disposto no artigo 150, § 6º, da CF. 4. Os honorários advocatícios 

decorrentes da sucumbência foram corretamente fixados, com fundamento no artigo 85, §§ 3º e 4º, III, do 

CPC/15. 5. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, a título de observação, nos termos do 

disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 6. Ação de procedimento comum, julgada improcedente. 7. Sentença, 

ratificada. 8. Recursos de apelação e adesivo, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos, com 

observação. (TJSP; Apelação Cível 1039408-26.2017.8.26.0053; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão 

Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda 

Pública; Data do Julgamento: 27/08/2018; Data de Registro: 05/09/2018). 
380  Vale anotar que existem convênios específicos que autorizam a concessão de isenção ou redução de base de 

cálculo a operações com medicamentos específicos. É o caso do Convênio ICMS n. 162/1994, que autoriza a 

concessão de isenção nas operações com medicamentos destinados ao tratamento do câncer, do Convênio 

ICMS n. 10/2002, que autoriza a concessão de isenção nas operações com medicamentos destinados ao 

tratamento dos portadores do vírus da AIDS, bem como do recente Convênio ICMS n. 96/2018, que autoriza 

os estados a concederem isenção nas operações com o medicamento Spinraza (Nusinersena), destinado ao 

tratamento da Atrofia Muscular Espinal (AME). 
381  Aliás, cuida-se de critério de discriminação que não é estranho ao nosso ordenamento jurídico tributário, na 

medida em que a legislação do imposto de renda confere isenção aos proventos de aposentadoria ou reforma 

decorrentes do acometimento dos indivíduos por doenças consideradas de maior gravidade. É como se extrai 

do art. 6º, inciso XIV, da Lei n. 7.713/88: “Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos 

percebidos por pessoas físicas: [...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente 

em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, 

esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia 

grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados 
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Ainda sobre os medicamentos, é de se notar que o Ministério da Saúde divulga 

anualmente a chamada “Relação Nacional de Medicamentos Essenciais” – Rename –, prevista 

pela Portaria GM/MS n. 3.916/1998, que institui a Política Nacional de Medicamentos,382 e 

que consiste em “imprescindível instrumento de ação do SUS, na medida em que contempla 

um elenco de produtos necessários ao tratamento e controle da maioria das patologias 

prevalentes no País”.383 Já o Decreto Federal n. 7.508/2011 estabelece, em seu artigo 25, que 

a Rename “compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para 

atendimento de doenças e agravos no âmbito do SUS”, ao passo que o artigo ressalva que “o 

Estado, o Distrito Federal e o Município poderão adotar relações específicas e 

complementares de medicamentos, em consonância com a RENAME”. 

Ora, considerando-se que, na gestão do Sistema Único de Saúde, o Ministério da 

Saúde e as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal observam uma lista de 

medicamentos básicos tidos por indispensáveis no contexto das políticas públicas de saúde, é 

inevitável supor que esses medicamentos integram o mínimo vital dos indivíduos. Isso 

porque, sendo os serviços públicos instrumentos para concretização de direitos sociais – que, 

ao menos em seu conteúdo essencial, revelam-se fundamentais, como temos admitido –, 

permitem delinear o padrão mínimo de dignidade perseguido pelo Poder Público.384 

Nesse sentido, se o fornecimento de medicamentos através do SUS é providência 

que se põe a serviço da concretização de direitos sociais em seu aspecto de 

                                                                                                                                                         
avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da 

imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha 

sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. Tal isenção, aliás, guarda estreita sintonia com o tema 

aqui versado, na medida em que se cuida de isenção concedida por razões técnico-fiscais, ou seja, por 

ausência de capacidade contributiva. Parte-se do pressuposto de que, ao menos para a generalidade dos 

indivíduos acometidos por tais enfermidades, a receita que, em tese, seria tributável compõe o seu mínimo 

vital, parcela de riqueza situada aquém da faixa de capacidade contributiva e que, por isso, deve permanecer 

infensa à tributação. Sobre a distinção entre as isenções técnico-fiscais e as isenções políticas, recomenda-se 

a leitura da obra de Regina Helena Costa sobre o princípio da capacidade contributiva (COSTA, 2012, p 72). 
382 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de 

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos Essenciais: Rename 

2018 [recurso eletrônico]. Brasília: Ministério da Saúde, 2018. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/medicamentos_rename.pdf. Acesso em: 11.04.2019. 
383  BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 3.916, de 30 de outubro de 1998. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html. Acesso em: 31.03.2019. 
384  Aliás, a relação entre serviços públicos e dignidade humana é bem examinada na obra de Carolina Zancaner 

Zockun: “[...] Ainda, o serviço público é um dos instrumentos mais eficazes para a valorização da dignidade 

humana, bem como para a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e 

regionais. Com efeito, o Estado, por meio dos serviços públicos – especialmente os voltados à efetivação dos 

direitos sociais –, fornece ao cidadão as condições necessárias para uma sobrevivência decente, promovendo 

sua inclusão social e auxiliando na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que todos possam 

ter garantida sua dignidade bem como possam exercer de forma plena sua cidadania” (ZOCKUN, Carolina 

Zancaner. Da intervenção do Estado no domínio social. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 182-183. Temas de 

Direito Administrativo, v. 21). 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/medicamentos_rename.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/1998/prt3916_30_10_1998.html
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jusfundamentalidade, ou seja, em seus respectivos conteúdos essenciais, é forçoso reconhecer 

que aquela parcela de riqueza dos indivíduos destinada à aquisição dos mesmos 

medicamentos constantes da Rename pode ser identificada com o mínimo vital e, portanto, 

está a reclamar, na maior medida possível, proteção em face da atividade estatal de exigir 

tributos.385 

Assim, se ao implementar o caráter seletivo o legislador optar por promover uma 

subclassificação dos medicamentos de modo a reservar alíquota-mínima ou tendente a mínima 

nas operações com medicamentos genéricos, ou mesmo com os medicamentos constantes da 

Rename, estará atendido o conteúdo constitucional mínimo da seletividade. Lado outro, 

sobejará certa margem de discricionariedade ao legislador estadual e distrital, que poderá 

reservar a alíquota-padrão para as demais operações com medicamentos, sem que se possa 

considerar descumprido o caráter seletivo prescrito no art. 155, § 2º, inciso III, da 

Constituição da República. 

Por fim, temos que a incidência do imposto sobre as operações com energia 

elétrica386 também chama a atenção, sendo este, seguramente, o maior foco de controvérsia 

entre os estados e o Distrito Federal, de um lado, e os seus respectivos contribuintes, de outro. 

                                                 
385  A correlação entre as prestações estatais e o mínimo vital infenso à tributação é abordada com precisão por 

Paul Kirchoff: “A garantia do mínimo existencial no direito tributário depende das circunstâncias econômicas 

gerais e das necessidades mínimas reconhecidas pela comunidade jurídica, devendo ser estimadas e 

mensuradas pelo legislador. Tendo o legislador definido, em disposições legais, as necessidades mínimas que 

devem ser cobertas por prestações estatais, não pode o direito tributário ter a pretensão de tributar os valores 

necessários para garantir este mínimo existencial” (KIRCHOFF, 2016, p. 58-59). 
386  Por opção do texto constitucional, as operações com energia elétrica encontram-se sujeitas à incidência do 

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços – art. 155, § 3º, da 

Constituição da República, configurando-se como mercadoria. Acerca desse tratamento jurídico, registramos 

a crítica de Hugo de Brito Machado: “A produção, o transporte e o fornecimento de energia elétrica 

constituem realidades peculiares, de sorte que a tributação dessas operações deveria submeter-se a regime 

tributário específico. Nada justifica a colocação dessas operações sob a incidência do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços. Na verdade só por ficção se pode 

admitir a incidência do ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica, pois não se trata de mercadoria” 

(MACHADO, Hugo de Brito. O ICMS no fornecimento de energia elétrica: questões da seletividade e da 

demanda contratada. Revista Dialética de Direito Tributário, n. 155. São Paulo: Dialética, 2008. p. 48). Com 

o devido respeito ao entendimento do mestre, reputamos que o tratamento jurídico da energia elétrica como 

mercadoria encontra-se consagrado juridicamente entre nós, bem como que o caráter incorpóreo de um bem 

não inviabiliza sua identificação com o conceito de mercadoria. Nessa perspectiva a reflexão de Simone 

Rodrigues Costa Barreto, a respeito da mutação constitucional do conceito de mercadoria e da incidência do 

ICMS sobre determinadas operações jurídicas com softwares: “Pode-se concluir, portanto, que, quando da 

promulgação da Carta de 1988, foi recepcionado o conceito de mercadoria utilizado na linguagem comum 

dos juristas, isto é, o conceito que vincula a significação do signo mercadoria à noção de bem corpóreo. 

Todavia, diante do significativo avanço tecnológico verificado ao longo do tempo, que resultou na frequente 

comercialização de bens virtuais, pode-se dizer que este conceito sofreu uma mutação, a qual admite que 

também um bem incorpóreo objeto de atividade mercantil seja considerado mercadoria, para fins de 

incidência do ICMS” (BARRETO, Simone Rodrigues Costa. Mutação do conceito constitucional de 

mercadoria. São Paulo: Noeses, 2015. p. 165-166). 
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Inicialmente, ao exame da legislação dos estados e do Distrito Federal, nota-se a 

fixação de alíquotas elevadas senão para todas, ao menos para parte das operações com 

energia elétrica. Em geral, as operações com energia elétrica encontram-se sujeitas a alíquotas 

que oscilam entre 25% e 30%, comumente aplicadas a uma série de mercadorias tidas por 

induvidosamente supérfluas, como cosméticos e itens de perfumaria, armamentos e munições 

e embarcações esportivas. 

De acordo com as premissas adotadas no presente trabalho, a seletividade no 

ICMS possui caráter preponderantemente fiscal, de modo que, ao menos em regra, o caráter 

seletivo há de ter em consideração uma perspectiva individual, ou seja, identificada com a 

indispensabilidade das mercadorias ou serviços para a manutenção de um padrão mínimo de 

dignidade. Tomando-se tal pressuposto e a partir de um exame superficial, a fixação de 

alíquotas elevadas para as operações com energia elétrica chama a atenção, afinal, ninguém 

ousaria duvidar que a energia elétrica seja mercadoria indispensável à vida cotidiana. 

Este aparente contraste entre o preceito constitucional e o tratamento tributário 

conferido às operações com energia elétrica levou diversos contribuintes a pleitearem a 

repetição do indébito do ICMS destacado nas faturas de energia elétrica, de modo que a 

discussão acabou por chegar ao Supremo Tribunal Federal, através de recurso extraordinário 

ainda pendente de julgamento,387 que, à luz da seletividade em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços, pretende discutir a constitucionalidade de dispositivo da 

legislação catarinense que fixou a alíquota para operações com energia elétrica em 25% a 

partir de determinada faixa de consumo. 

Ademais da relevância prática da discussão, acreditamos que a questão possa ser 

compreendida à luz das bases teóricas lançadas no presente trabalho, razão pela qual 

entendemos pertinente dedicar algumas linhas ao seu exame. 

Inicialmente, é possível observar que a energia elétrica definitivamente não pode 

ser considerada um bem induvidosamente supérfluo. Assim, trata-se de mercadoria que, ao 

menos enquanto genericamente considerada, é insuscetível de ser situada na zona de certeza 

negativa do conceito indeterminado de mercadoria ou serviço essencial, de modo que, à 

primeira vista, a fixação de alíquotas majoradas, situadas entre a alíquota-padrão de 17% e 

18% e a maior alíquota da tabela, parece ser um meio inadequado à consecução do fim 

constitucional precípuo da seletividade, consistente na tutela do mínimo vital. 

                                                 
387  Recurso Extraordinário nº 714.139/SC, Rel. Min. Marco Aurélio. 



181 

 

 

Não obstante, dentre os argumentos invocados em defesa das alíquotas majoradas, 

sobressai o de que a energia elétrica, conquanto seja uma mercadoria essencial, é também 

mercadoria escassa e cuja geração produz impactos ambientais, de modo que o Poder Público 

deve empregar os meios adequados a desestimular seu desperdício. Nesse aspecto, teria 

relevância a elevação das alíquotas como mecanismo de tutela do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, cuja proteção incumbe ao Poder Público e à coletividade, por 

injunção do artigo 225 da Constituição da República, focalizando-se a seletividade sob uma 

perspectiva coletiva, ou, mais especificamente, lastreada em uma “essencialidade 

ambiental”.388 

Para uma adequada compreensão do tema, é preciso rememorar nossas reflexões 

quanto à compreensão acerca da essencialidade enquanto critério de tributação na imposição 

sobre o consumo de bens e serviços. Com efeito, afirmamos alhures que a noção de 

essencialidade pode ser tomada em dupla perspectiva, tendo como foco ora o atendimento das 

necessidades básicas dos indivíduos, ora o atendimento de problemas de ordem econômica, 

como é o caso da escassez de certos bens,389 de modo a compreender-se que a seletividade em 

função da essencialidade das mercadorias e dos serviços pode servir tanto à justiça fiscal 

como à extrafiscalidade.390 

De fato, reafirmamos a compreensão de que a seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços contempla ambas as perspectivas, logo, no que 

diz respeito à energia elétrica, foco das nossas considerações, deve-se notar que ela, ademais 

de ser essencial sob a perspectiva individual, é também escassa391 e até mesmo prejudicial sob 

a perspectiva coletiva, na medida em que, salvo quando proveniente de fontes alternativas, 

produz considerável degradação ambiental.  

O emprego de finalidades extrafiscais de caráter ambiental através dos impostos é 

medida que vem encontrando ressonância na doutrina de diversos outros autores que se 

debruçaram sobre o tema da correlação entre tributação e políticas públicas de tutela do meio 

ambiente. Fala-se em uma “tributação ambiental”, consistente na utilização de instrumentos 

                                                 
388  SILVA, 2018, p. 107-110. 
389  CARDOSO, 2003, p. 253-254. 
390  SCHOUERI, 2005, p. 300-301. 
391  Convém salientar, inclusive, que o problema da escassez de energia elétrica já causou severos problemas no 

Brasil durante a década de 1990, o que acabou por ensejar importantes modificações legislativas que 

reformularam o setor energético brasileiro. A temática da energia elétrica tem importantes correlações com a 

do ICMS, como demonstrado em interessante artigo de Eduardo Muniz Cavalcanti, cuja leitura 

recomendamos (CAVALCANTI, Eduardo Muniz M. ICMS e a estrutura energética brasileira. Revista 

Tributária e de Finanças Públicas, ano 20, v. 107. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 73). 
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tributários, seja com o escopo de viabilizar a obtenção dos recursos necessários à prestação 

dos serviços públicos voltados à tutela do meio ambiente – aspecto fiscal –, seja com 

finalidade indutora, de orientação das condutas dos contribuintes com vistas à proteção 

ambiental – aspecto extrafiscal.392 

Ocorre que, diferentemente do que se dá em outros ordenamentos jurídicos, 

mormente no que se refere aos impostos, o direito brasileiro não parece compatibilizar-se com 

exações tributárias que tomem por medida o potencial poluidor de tais ou quais atividades, ou 

seja, que em substituição à noção de capacidade contributiva encontrem-se lastreadas 

exclusivamente no princípio do poluidor-pagador. Nesse sentido é que José Casalta Nabais393 

destaca os limites que se impõem à tutela ambiental por meio de instrumentos tributários, que 

acaba por desaguar no tema da extrafiscalidade: 

 

A respeito dos limites da tutela ambiental por via tributária devemos dizer que os 

mesmos decorrem, de um lado e em geral, da própria função do direito tributário e, 

de outro lado em especial, da existência de específicos limites ou constrangimentos 

à utilização ambiental quer dos tributos, quer dos benefícios fiscais. Pois bem, 

quanto aos limites que os instrumentos tributários têm em sede da tutela do ambiente 

é de começar por aludir às dificuldades que, por via de princípio, se colocam à 

utilização do direito tributário, e sobretudo do direito dos impostos, como 

instrumento ao serviço de outros senhores que não o da obtenção de receitas para a 

cobertura das despesas públicas. Ou, por outras palavras, os limites conaturais se 

que se levantam à utilização do direito tributário, isto é, dos tributos e dos benefícios 

fiscais, para a prossecução de objectivos de natureza extrafiscal como é a tutela do 

meio ambiente. 

Mas, tratando-se de utilizar o instrumento tributário com a finalidade de obter 

resultados em sede da proteção do meio ambiente, ou seja, performances ambientais, 

então estamos caídos no domínio da extrafiscalidade. 

 

Já o magistério de Regina Helena Costa 394  aponta ser a extrafiscalidade o 

“entroncamento entre a tributação e a preservação ambiental”, de modo a poder ser 

implementada “mediante a instituição e a graduação de tributos, a concessão de isenções e 

outros incentivos fiscais”. Com efeito, por meio da extrafiscalidade de caráter ambiental 

torna-se possível que a atividade estatal de exigir tributos, sem prejuízo de sua finalidade de 

arrecadação de recursos públicos, esteja direcionada a servir de estímulo aos particulares, 

                                                 
392  Como leciona Regina Helena Costa: “A tributação ambiental pode ser singelamente conceituada como o 

emprego de instrumentos tributários para gerar os recursos necessários à prestação de serviços públicos de 

natureza ambiental (aspecto fiscal ou arrecadatório), bem como para orientar o comportamento dos 

contribuintes à proteção do meio ambiente (aspecto extrafiscal ou regulatório)” (COSTA, 2005, p. 313). 
393  NABAIS, 2008, p. 7. 
394  COSTA, 2005, p. 321-322. 
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direcionando suas condutas no sentido de preservar o meio ambiente,395 fenômeno que José 

Casalta Nabais denominou de “ambientalização dos impostos clássicos”.396 

Adotando essa percepção, Ricardo Berzosa Saliba 397  vislumbra no manejo de 

alíquotas do ICMS um mecanismo de utilização da tributação com finalidade de tutela do 

meio ambiente: 

 

Partindo agora para o âmbito impositivo de competência tributária dos Estados e do 

Distrito Federal, vislumbramos os impostos sobre operações relativas à circulação 

de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e 

intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem 

no exterior – ICMS, e também o imposto sobre a propriedade de veículos 

automotores, o IPVA. Ambos, no nosso entender, podem muito bem atender ao 

propósito ambiental, pois se trata de espécies tributárias que pelas suas respectivas 

estruturas constitucionais, além de oferecer condições de abastecimento dos cofres 

públicos, também acabam servindo como instrumentos interventivos. 

A regra tutelar ambiental que pode ser adotada considerando o ICMS se assemelha 

àquela do IPI acima estabelecida. Note-se que, se trata da aplicação da regra da 

seletividade em função da essencialidade, também disciplinada constitucionalmente 

(artigo 155, §2º, III). Por meio da majoração das suas alíquotas pelo órgão 

legiferante estadual, diferentemente do IPI, podem ser estabelecidas de acordo com a 

mercadoria ou serviço, condutas que visem favorecer o meio ambiente. 

 

Também Regina Helena Costa398  identifica na seletividade, seja no IPI ou no 

ICMS, um campo propício para o exercício da tributação com vistas a finalidades de caráter 

ambiental: 

 

No Imposto sobre Produtos Industrializados, a regra da seletividade em função da 

essencialidade do produto é obrigatória (art. 153, §3º, I) e determina a modulação da 

tributação – em maior ou menor intensidade – consoante se trate de produto 

necessário, útil, supérfluo ou nocivo, permitindo, desse modo, a adoção de alíquota 

mais gravosa para as operações com produtos industrializados tóxicos ou poluentes. 

[...] 

Na esfera estadual, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 

Serviços – ICMS também pode ser seletivo em função da essencialidade das 

                                                 
395  Note-se que José Casalta Nabais, a respeito da tributação ambiental diferencia os tributos em verdadeiros e 

falsos tributos ambientais: “E, no respeitante ao primeiro dos aspectos aludidos, isto é, no que concerne às 

finalidades dos tributos ambientais, ou melhor dos impostos ambientais, pois são estes os visados, podemos 

dizer que é hoje em dia relativamente consensual a ideia de dividir estes em duas espécies, pelo que ou são 

impostos ambientais em sentido estrito, técnico ou próprio, que prosseguem uma finalidade extrafiscal 

incentivante (reine Lenkungssteuern), como são, via de regra, os impostos que agravam as unidades emitidas 

de poluição, os assim designados impostos sobre emissões, ou são impostos ambientais em sentido amplo, 

atécnico ou impróprio, que visam primordialmente, todavia, uma finalidade reditícia (reine 

Umwelfinanzierungabgaben), como são, em geral, os impostos sobre a produção ou o consumo de certos 

bens nocivos ao meio ambiente, em geral designados por impostos sobre produtos” (NABAIS, 2008, p. 17). 
396  NABAIS, 2008, p. 26. 
397  SALIBA, Ricardo Berzosa. Fundamentos do Direito Tributário Ambiental. São Paulo: Quartier Latin, 2005. 

p. 290. 
398  COSTA, 2005, p. 325-326. 
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mercadorias e serviços, aplicando-se-lhe o mesmo comentário efetuado em relação 

ao IPI (art. 155, II, § 2º, CF). 

 

Esta também é a posição de Melissa Guimarães Castello,399 para quem a fixação 

de alíquotas mais elevadas para operações com energia elétrica pode ser um instrumento 

adequado de extrafiscalidade “com esteio no raciocínio de mercadoria ou serviço essencial 

conforme o interesse público”, bem como de Nayara Crispim da Silva,400 que vislumbra na 

majoração de alíquotas do ICMS incidente sobre operações com energia elétrica um adequado 

instrumento de desestímulo ao consumo abusivo de energia elétrica e, noutro sentido, ao 

estímulo do consumo sustentável: 

 

[...] as quantificações dos percentuais do ICMS supramencionadas estão, de alguma 

forma, pautadas pelo viés de promoção da preservação ecológica, porque também 

não podemos negar a existência de um liame direto entre a quantidade de energia 

elétrica consumida e o impacto ambiental proporcionado. 

[...] 

Sem dúvida há margem para cogitarmos um melhoramento nessa sistemática de 

graduação de alíquotas do ICMS à luz do critério da sustentabilidade, que 

idealmente poderia estar voltada não só ao estímulo do consumo me menor 

quantidade da energia elétrica, como também ao incentivo da opção dos 

consumidores por fontes renováveis e diversificadas. 

[...] 

Ainda assim, a implicação entre consumo de energia elétrica e sustentabilidade é 

uma questão importante a ser considerada para exame do tema e a atual previsão 

normativa de percentuais diversificados já expressa relevância nesse sentido. Parece 

razoável, então, que seja aplaudida ao menos até que sobrevenha uma graduação 

mais finamente detalhada, sobretudo se lembrarmos que o barateamento da 

aquisição de energia elétrica aos consumidores que já fazer alta utilização tem o 

condão de viabilizar o desperdício no consumo.   

 

Por fim, também Elizabeth Carrazza,401 ao examinar o tema da progressividade 

tributária com foco no IPTU, chega a tratar da seletividade em função da essencialidade das 

mercadorias e dos serviços que, enquanto instrumento de realização da igualdade nos 

impostos indiretos, poderia ensejar tributação mais intensa sobre certos bens que, a despeito 

de essenciais, não devam ser consumidos em excesso, o que seria o caso da energia elétrica: 

 

[...] Melhor esclarecendo, a Constituição expressamente exige que quem adquire 

óculos de grau, e.g., seja menos tributado por via de IPI do que quem adquire 

perfumes (ambos são produtos industrializados, mas, o primeiro, é essencial, ao 

                                                 
399  CASTELLO, Melissa Guimarães. A seletividade do ICMS e os parâmetros delineados pelo direito ambiental 

– um estudo de caso do setor de energia elétrica. Revista digital ESAPERGS, v. 3, p. 1-11, 2015. Disponível 

em: http://www.esapergs.org.br/revistadigital/wp-

content/uploads/2015/08/seletividadeicms_revista_082015.pdf. Acesso em: 30.03.2019. 
400  SILVA, 2018, p. 125-127. 
401  CARRAZZA, 2015, p. 126. 
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passo que, o outro, é supérfluo, devendo, pois, ensejar uma tributação mais intensa). 

Por igual modo, a energia elétrica consumida deve acarretar uma carga menor de 

ICMS do que a venda de objetos de adorno (a não ser que a lei pretenda fazer uso da 

extrafiscalidade para reduzir o consumo de eletricidade agravando as alíquotas 

tributárias). 

 

Em importante monografia sobre o tema da extrafiscalidade, por nós já referida, 

Diego Bonfim 402  também examina especificamente o problema da seletividade. 

Compreendendo que o caráter seletivo não se identifica necessariamente com a 

extrafiscalidade, mas sim com a atenuação do efeito regressivo da tributação sobre o 

consumo, o autor afirma que, existindo escopo de indução de comportamentos, a seletividade 

cederia passo à realização de outras finalidades. Não obstante, assevera que a extrafiscalidade 

não pode implicar no agravamento sobre o consumo de produtos tidos por essenciais: 

 

Seguindo a mesma trilha apresentada com relação à capacidade contributiva, a 

seletividade em função da essencialidade do tributo deverá sempre estar presente nos 

casos em que a finalidade da norma for meramente a igualitária distribuição de 

encargos, tendo em vista o exercício da função fiscal. 

Caso a finalidade da norma seja outra, caberá uma análise baseada na 

proporcionalidade, para que se verifique se a medida é adequada, necessária e 

proporcional em sentido estrito, sem que se possa falar, a priori, na aplicação 

automática da seletividade. Aqui adianta-se apenas que o critério da seletividade, o 

qual não poderá ser afastado diante da utilização de agravamentos para fins de 

desestímulo do consumo de determinados produtos essenciais, já que, nesta 

hipótese, não haveria fundamento válido para a edição da norma tributária 

extrafiscal, tendo em vista a inexistência de finalidade constitucional válida. Se o 

produto é essencial, seu consumo não pode ser desestimulado.  
 

À vista do cenário delineado, devemos reconhecer que o problema da majoração 

das alíquotas nas operações com energia elétrica não é de fácil resolução, remetendo ao 

delicado equilíbrio entre a extrafiscalidade e a capacidade contributiva. Não obstante, 

acreditamos que para a solução do problema da majoração extrafiscal de alíquotas sobre 

mercadoria genericamente essencial é necessário rememorar que a extrafiscalidade não afasta 

por completo a incidência do princípio da capacidade contributiva,403  de modo que este 

último, embora não sirva como critério de graduação dos impostos quando presentes 

                                                 
402  BOMFIM, 2015, p. 258. 
403  Aqui é de todo relevante rememorar as lições de Carlos Palao Taboada, a apresentar a ideia de justiça como 

parâmetro para se aferir a existência de desajuste entre o emprego da extrafiscalidade e a observância do 

princípio da capacidade contributiva: “[...] Portanto, a possibilidade de utilização da fiscalidade com fins de 

política econômica é plenamente legítima e entra dentro da esfera da livre decisão do legislador. Quando um 

imposto com fins extrafiscais entra em colisão com o princípio de capacidade contributiva? Quando, para 

conseguir o fim extrafiscal, ditasse um imposto abertamente contrário à ideia de justiça vigente nessa 

comunidade” (TABOADA, Carlos Palao. Isonomia e capacidade contributiva. Revista de Direito Tributário, 

ano II, n. 4. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, abr.-jun. 1978. p. 134). 
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finalidades indutoras, deve ao menos atuar como limite da tributação, ou seja, com vistas à 

“manutenção do ‘mínimo vital’, o não atingimento do confisco e o não cerceamento de outros 

direitos constitucionais”. 404  Logo, também com relação à seletividade em função da 

essencialidade das mercadorias e dos serviços, que é aplicação da ideia de capacidade 

contributiva na imposição indireta sobre o consumo, a persecução de finalidades indutoras 

deve ser compatibilizada com o caráter seletivo enquanto instrumento de tutela do mínimo 

vital. 

Temos, pois, que a resposta para o problema parece advir da constatação de que as 

perspectivas individual e coletiva da essencialidade devem conviver, de modo que as 

finalidades indutoras, embora suscetíveis de serem adotadas, não venham a atingir o mínimo 

indispensável infenso à tributação. Assim, percebemos que, no ICMS seletivo, a seletividade 

em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços sob a perspectiva coletiva deve 

ser compatibilizada com a perspectiva individual, associada à tutela do mínimo vital, e que, 

segundo temos afirmado, é a sua finalidade constitucional preponderante. 

Nesse sentido, é válido observar a seletividade implementada na legislação de 

alguns estados quanto às operações com energia elétrica, que parece perseguir precisamente a 

compatibilização entre a proteção de um standard mínimo de dignidade e o desestímulo ao 

consumo nocivo de energia elétrica. É o que fez o estado de São Paulo, através da Lei 

Estadual n. 6.374/1989, conferindo alíquota de 12% ao consumo residencial de até 200kWh, 

bem como à energia destinada às propriedades rurais e ao transporte público eletrificado de 

passageiros: 

 

Artigo 34. As alíquotas do imposto, salvo as exceções previstas neste artigo, são: 

[...] 

§ 1º Nas operações ou prestações adiante indicadas, ainda que se tenham iniciado no 

exterior, são as seguintes as alíquotas: 

[...] 

4 - (vetado) com energia elétrica: 

a) 12% (doze por cento), em relação à conta residencial que apresente consumo 

mensal de até 200 (duzentos) kWh; 

b) 25% (vinte e cinco por cento), em relação à conta residencial que apresente 

consumo mensal acima de 200 (duzentos) kWh; 

c) 12% (doze por cento), quando utilizada no transporte público eletrificado de 

passageiros; 

d) 12% (doze por cento), nas operações com energia elétrica utilizada em 

propriedade rural, assim considerada a que efetivamente mantenha exploração 

agrícola e pastoril e esteja inscrita no cadastro de contribuintes da Secretaria da 

Fazenda; 

 

                                                 
404  COSTA, 2012, p. 75-77. 
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Diversos estados adotaram semelhante modelo,405 valendo destacar a legislação 

tributária do Mato Grosso que, por meio de uma segmentação ainda mais ampla das faixas de 

consumo residencial, fixou alíquotas que vão de 0% a 30%, como se nota na Lei Estadual n. 

7.098/1998:406 

 

Art. 14 As alíquotas do imposto são: 

[...] 

VII - variáveis de acordo com as faixas de consumo de energia elétrica, conforme os 

percentuais abaixo: 

a) classe residencial.  

1 - consumo mensal de até 100 (cem) Kwh - zero por cento; 

2 - consumo mensal acima de 100 (cem) Kwh e até 150 (cento e cinqüenta) Kwh - 

10% (dez por cento); 

3 - consumo mensal acima de 150 (cento e cinquenta) Kwh e até 250 (duzentos e 

cinqüenta) Kwh - 17% (dezessete por cento); 

4 - consumo mensal acima de 250 (duzentos e cinquenta) Kwh e até 500 

(quinhentos) Kwh - 25% (vinte e cinco por cento); 

5 - consumo mensal acima de 500 (quinhentos) Kwh - 27% (vinte e sete por 

cento); 

a-1) classe rural: alíquota de 30% (trinta por cento); 

b) demais classes: 27% (vinte e sete por cento).  

 

É interessante notar que, ademais da fixação de alíquotas reduzidas para uma faixa 

de consumo residencial tida pelo legislador como essencial, a legislação tributária de alguns 

estados confere tratamento específico às operações que destinem energia elétrica a 

determinadas atividades produtivas. É o caso da legislação do estado do Rio Grande do Sul, 

que fixa alíquota de 12% para o consumo de energia elétrica residencial de até 50kWh 

mensais, bem como para a energia elétrica rural,407  ou mesmo da legislação paulista, já 

referida, que confere alíquota de 12% à operação com energia destinada ao transporte 

eletrificado de passageiros. 

A fixação de alíquotas diversificadas por faixa de consumo de energia elétrica tem 

suscitado controvérsias nos Tribunais de Justiça dos estados que a adotaram. No caso do 

estado de São Paulo, o tema foi examinado pelo órgão especial em arguição de 

                                                 
405  Os Estados do Piauí, Alagoas, Paraíba, Maranhão, Santa Catarina e o Distrito Federal adotam modelo 

semelhante, segmentando as faixas de consumo residencial e – alguns deles – estabelecendo alíquotas 

específicas para determinadas atividades produtivas.  
406  MATO GROSSO (Estado). Lei Estadual n. 7.098 de 30 de dezembro de 1998. Disponível em: 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/07FA81BED2760C6B84256710004D3940/CC9C3B988640

4BAA0325678B0043A842. Acesso em: 11.04.2019. 
407  É o que se extrai do art. 12, inciso II, alínea “d”, item 25 da Lei Estadual n. 8.820/1989. Também o estado de 

Goiás confere a alíquota mínima de 12% às operações com energia elétrica destinada a estabelecimentos 

rurais, conforme o art. 27, inciso II, alínea “d”, da Lei Estadual n. 11.651/1991. 

http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/07FA81BED2760C6B84256710004D3940/CC9C3B9886404BAA0325678B0043A842
http://app1.sefaz.mt.gov.br/0325677500623408/07FA81BED2760C6B84256710004D3940/CC9C3B9886404BAA0325678B0043A842
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constitucionalidade,408 tendo o tribunal paulista decidido pela compatibilidade da medida com 

o texto constitucional: 

 

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – Art. 34, § 1º, itens “4”, “b”, e 

“8”, da Lei Estadual nº 6.374/89 – Alíquota de ICMS incidente na prestação de 

serviços de energia elétrica e de comunicação – Arguição de violação do princípio 

da seletividade, previsto no artigo 155, § 2º, III, da Constituição Federal, porque, no 

cotejo entre a essencialidade do objeto da tributação e a alíquota fixada, não 

observado o princípio da razoabilidade, limitador da discricionariedade do legislador 

– Essencialidade dos serviços que não autorizaria tributação em patamar mais 

elevado (alíquota de 25%), enquanto serviços supérfluos recebem taxação em menor 

percentual (12%) – INCONSTITUCIONALIDADE não configurada – Norma 

constitucional que não impõe dever ao legislador ordinário, senão faculta a 

discricionária adoção da seletividade, "em função da essencialidade das mercadorias 

e dos serviços – POSSIBILIDADE de adoção de alíquotas diferenciadas 

relativamente aos mesmos serviços, como os de energia elétrica (objeto do pleito 

inicial), segundo critérios discricionários próprios, ainda considerando a 

essencialidade dos serviços sujeitos à tributação – Consumo de energia elétrica 

por conta residencial “que apresente consumo mensal acima de 200 KWh” 

taxado pela alíquota de 25%, enquanto o consumo inferior a esse patamar está 

sujeito à alíquota menor, de 12% – Percentual menor para a conta residencial 

mensal de menor consumo que, é de entender, leva em consideração o caráter 

essencial do serviço para residências menores, em contraposição a outras, de 

maiores dimensões e equipadas com maior quantidade de aparelhos 

eletrodomésticos e eletrônicos. [...] – Arguição de inconstitucionalidade rejeitada. 

(TJSP; Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0041018-

45.2016.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão 

Especial; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 

08/03/2017; Data de Registro: 10/03/2017). 

 

No caso em referência, a Corte paulista entendeu que a fixação de alíquota menor 

para o consumo residencial mais modesto é medida que “leva em consideração o caráter 

essencial do serviço para residências menores, em contraposição a outras, de maiores 

dimensões e equipadas com maior quantidade de aparelhos, eletrodomésticos e 

eletrônicos”.409 Nesse sentido, importa notar a relevância reconhecida pelo tribunal ao exame 

                                                 
408  TJSP. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível 0041018-45.2016.8.26.0000; Relator (a): João 

Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; Data do 

Julgamento: 08/03/2017; Data de Registro: 10/03/2017. Disponível em: www.esaj.tjsp.jus.br. Acesso em: 

30.03.2019. 
409  Note-se que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios conta com julgados no mesmo sentido, 

reputando constitucional a segmentação de faixas de consumo de energia elétrica para fins de implementação 

da seletividade de alíquotas do ICMS: “APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DECLARAÇÃO DE ILEGALIDADE 

DA COBRANÇA DO TRIBUTO NA ALÍQUOTA FIXADA EM LEI. AFIRMADA OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA ESSENCIALIDADE E DA SELETIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 

IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE AUTORA VENCIDA. VALOR DA 

CAUSA. 1. A fixação das alíquotas do ICMS sobre fornecimento de energia elétrica com base em faixas de 

consumo, opção adotada pelo legislador local, observa os princípios da essencialidade e da seletividade. Daí 

porque a não fixação das alíquotas do tributo, fundamentada estritamente no tipo de serviço prestado, não 

atenta, in casu, contra a Constituição Federal. Precedentes. 2. Vencida a parte autora, os honorários 

advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, hão que ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo 

de vinte por cento sobre o valor da causa. 3. Apelação não provida. (Acórdão n. 1137744, 

https://pesquisajuris.tjdft.jus.br/IndexadorAcordaos-web/sistj?visaoId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&controladorId=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.ControladorBuscaAcordao&visaoAnterior=tjdf.sistj.acordaoeletronico.buscaindexada.apresentacao.VisaoBuscaAcordao&nomeDaPagina=resultado&comando=abrirDadosDoAcordao&enderecoDoServlet=sistj&historicoDePaginas=buscaLivre&quantidadeDeRegistros=20&baseSelecionada=BASE_ACORDAO_TODAS&numeroDaUltimaPagina=1&buscaIndexada=1&mostrarPaginaSelecaoTipoResultado=false&totalHits=1&internet=1&numeroDoDocumento=1137744
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daquilo que seria um padrão de consumo médio, a orientar o legislador estadual na fixação 

das alíquotas: 

 

A E. Câmara suscitante não vê razão para a distinção entre consumos ou 

consumidores, porque a energia elétrica não deixa de ser essencial em razão de 

maior ou menor ser esse consumo. A distinção de índices não se dá quanto aos 

serviços de comunicação, em que única a alíquota. 

O legislador, todavia, faz a distinção entre consumidores residenciais ao que parece 

partindo da premissa de que o consumo médio da maior parte das famílias do Estado 

de São Paulo não supera os 200Kwh mensais. A tarifa é maior para o consumo que 

supera o entendido essencial para a vida das famílias. 

Observando o que normalmente acontece, consumos maiores pressupõem a 

existência de maior quantidade de eletrodomésticos e eletroeletrônicos, a bem dizer 

não residenciais. Basta observar a utilização de mais de um televisor e aparelhos 

elétricos e eletrônicos, luzes, em número excedente do que essencial às atividades e 

a vida doméstica. Quanto maior a residência e os bens nele introduzidos, maior por 

certo o consumo. A circunstância revela a distinção, igualmente, entre consumidores, 

num dos aspectos sociais que os distinguem, qual seja a renda e a fortuna. 

 

Lado outro, ao debruçar-se sobre a legislação do estado do Rio de Janeiro, que 

consignou idêntico tratamento,410 entendeu o Tribunal fluminense pela inconstitucionalidade 

da seletividade de alíquotas por faixas de consumo.411 

Não obstante a controvérsia entre os Tribunais de Justiça Estaduais que já tiveram 

a oportunidade de debruçar-se sobre a matéria, a segmentação de alíquotas por faixas de 

consumo parece ser uma salutar medida de realização do caráter seletivo do ICMS, 

permitindo o emprego da seletividade voltada à extrafiscalidade ambiental, sem descurar da 

tutela do mínimo vital, o que, segundo temos entendido, consiste na finalidade precípua da 

seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços no ICMS. Com 

efeito, embora energia elétrica seja inegavelmente essencial enquanto genericamente 

considerada, ao tomar-se em consideração o padrão de consumo da população em geral é fácil 

                                                                                                                                                         
07136522720178070018, Relator: Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, 

Publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. 
410  O artigo 14, inciso VI, do Decreto Estadual n. 27.427/00, do estado do Rio de Janeiro, assim dispunha: “Art. 

14. [...] VI - nas operações com energia elétrica: 1. 18% (dezoito por cento), até o consumo de 300 

quilowatts/hora mensais; 2. 25% (vinte e cinco por cento), quando acima do consumo estabelecido no item 

anterior, uniformemente aplicada sobre todo o consumo verificado; Nota - O fornecimento para consumo 

residencial de energia elétrica é isento do ICMS, nos seguintes casos: 1. até a faixa de consumo de 50 

(cinqüenta) quilowatts/hora mensais e 2. até a faixa de consumo de 200 (duzentos) quilowatts hora/mensais, 

quando gerada por fonte termoelétrica em sistema isolado” (RIO DE JANEIRO (Estado). Decreto Estadual 

n. 27.427, de 17 de novembro de 2000. Disponível em: 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation 

renderer.jspx?_afrLoop=15276264296319332&datasource=UCMServer%23dDocName%3A81002&_adf.ctr

l-state=djrhnvv4s_9. Acesso em: 11.04.2019). 
411  Processo nº 0021368-90.2005.8.19.0000; Des(a). Roberto Wider - Julgamento: 27/03/2006 - OE – Secretaria 

do Tribunal Pleno e Órgão Especial. Disponível em: www.tjrj.jus.br. Acesso em: 11.04.2019. 

http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation%20renderer.jspx?_afrLoop=15276264296319332&datasource=UCMServer%23dDocName%3A81002&_adf.ctrl-state=djrhnvv4s_9
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation%20renderer.jspx?_afrLoop=15276264296319332&datasource=UCMServer%23dDocName%3A81002&_adf.ctrl-state=djrhnvv4s_9
http://www.fazenda.rj.gov.br/sefaz/faces/oracle/webcenter/portalapp/pages/navigation%20renderer.jspx?_afrLoop=15276264296319332&datasource=UCMServer%23dDocName%3A81002&_adf.ctrl-state=djrhnvv4s_9
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2005.017.00027
http://www.tjrj.jus.br/
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compreender que a mesma mercadoria pode revelar diferentes graus de essencialidade 

conforme a faixa de consumo de que se cuide. 

Diante desse panorama, temos que, numa análise apressada, poder-se-ia 

compreender incompatível com o art. 155, § 2º, III, da CR, a fixação de alíquotas majoradas 

para as operações com energia elétrica, na medida em que tais mercadorias não podem ser 

situadas na zona de certeza negativa do conceito de mercadoria ou serviço essencial. Assim, à 

primeira vista, a faixa de alíquotas entre a alíquota-padrão de 17% ou 18% e a maior alíquota 

da tabela afigurar-se-ia como meio inadequado à implementação da seletividade. 

Não obstante, tomando-se o critério da essencialidade sob uma perspectiva 

coletiva, afigura-se lícito o emprego de alíquotas majoradas para a energia elétrica com 

finalidade de desestimular o consumo excessivo de energia elétrica, com vistas à proteção do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, ou seja, a finalidade constitucional distinta da 

justa repartição do encargo econômico do ICMS. Referida seletividade extrafiscal, porém, não 

pode render ensejo à vulneração do mínimo vital, a cuja tutela o legislador encontra-se 

vinculado, fazendo emergir a necessidade de compatibilização entre as perspectivas individual 

e coletiva da essencialidade. 

Assim, podemos considerar que o legislador dos estados e do Distrito Federal 

conta com certa margem de discricionariedade para, buscando a consecução de finalidades 

extrafiscais, empregar alíquotas mais elevadas para as operações com energia elétrica a partir 

de determinado patamar, que revele consumo excessivo ou ambientalmente insustentável. No 

entanto, caso opte por fazê-lo, estará vinculado a adotar medidas para atenuar a incidência 

sobre o consumo de energia elétrica que se possa considerar indispensável a um padrão 

mínimo de dignidade, já que, ao menos nesse patamar, a energia elétrica será considerada 

induvidosamente essencial, situando-se na zona de certeza positiva do conceito de mercadoria 

essencial. 

Para tanto, mostra-se compatível com a implementação do caráter seletivo a 

segmentação das alíquotas do ICMS incidente sobre as operações com energia elétrica por 

faixas de consumo, de modo a fixar alíquotas minoradas – entre o piso de 12% e a alíquota 

média de 17% ou 18% – para as operações com energia elétrica que revelem consumo de 

energia elétrica em patamares modestos a moderados, suficientes à manutenção de um padrão 

de consumo familiar médio, reservando-se as alíquotas majoradas para as faixas de consumo 

em relação às quais a energia elétrica, ao menos sob a perspectiva coletiva, deixe de revelar 

caráter essencial para tornar-se supérflua ou até mesmo nociva. 
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5.2 Os contornos da discricionariedade legislativa no ICMS seletivo 

 

Após a análise empreendida até aqui, torna-se necessário precisar os contornos 

dos aspectos de vinculação e discricionariedade no ICMS seletivo, afinal, é precisamente em 

razão das dificuldades de se aferir em que medida os legisladores dos estados e do Distrito 

Federal estariam obrigados a tornar o imposto seletivo em razão da essencialidade das 

mercadorias e serviços que se avolumam as controvérsias perante o Poder Judiciário. 

Para tanto, parece indispensável não perder de vista que a competência legislativa 

veiculada no art. 155, § 2º, inciso III, da Constituição da República, ao estabelecer a 

seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços no ICMS, o faz com 

vistas à consecução de um fim constitucional precisamente delimitado, consistente na tutela 

do mínimo vital, ou seja, do conteúdo essencial dos direitos fundamentais suscetíveis de 

serem atingidos pela imposição sobre o consumo. Aliás, somente com olhos na preservação 

de um standard mínimo de dignidade é que se pode compreender a existência de caráter 

seletivo em um imposto que, por sua própria compostura constitucional, há de ser uniforme, 

neutro e preponderantemente fiscal. 

Nessa linha, temos por bem repisar que, ao romper com a uniformidade de 

alíquotas do ICM, vigente sob a égide da ordem constitucional revogada, a Constituição de 

1988 estabeleceu um fim constitucional preciso para o ICMS seletivo, consistente em que o 

legislador dos estados e do Distrito Federal empregue meios para que sua incidência não 

importe em menoscabo ao conteúdo essencial dos direitos fundamentais, obstando o seu 

exercício pelas camadas menos favorecidas da população. 

A seletividade no ICMS, pois, ao contrário do que se opera no IPI, não é medida 

de ampla e rigorosa graduação das alíquotas do imposto, e, ao menos em regra, tampouco há 

de funcionar como instrumento de indução econômica, dada a sua finalidade 

preponderantemente fiscal. Em suma, por meio do caráter seletivo, busca-se precipuamente 

atenuar a injustiça do imposto sobre os mais pobres, fazendo cumprir o princípio da 

capacidade contributiva enquanto limite da atividade tributante. 

A identificação do fim constitucional da seletividade em função da essencialidade 

das mercadorias e dos serviços, aliás, é a pedra de toque para que se possa compreender, em 

cada caso, se o legislador ateve-se aos lindes de sua margem de discricionariedade ou se, ao 

contrário, teria exorbitado os limites da liberdade de conformação conferida pelo texto 
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constitucional. Isso porque, ao isolar o fim constitucional subjacente ao caráter seletivo, torna-

se possível aferir se as medidas adotadas pelo legislador revelam-se meio adequado à tutela 

do mínimo vital. 

Tal verificação não dispensa o recurso a noções como a da proporcionalidade, a 

fim de que se possa verificar se, dentre os meios disponíveis à tutela do mínimo vital no 

ICMS, aqueles aplicados pelo legislador revelaram-se adequados, necessários e proporcionais 

ao fim previsto.412 Caso o conjunto das medidas levadas a efeito pelo legislativo estadual ou 

distrital revele-se insuficiente ou inapto ao alcance do fim de tutela do mínimo vital, estará 

presente a quebra da relação meio-fim, constitucionalmente prevista no art. 155, § 2º, inciso 

III, da Constituição da República, caracterizando a existência de desvio de poder legislativo. 

Embora fazendo uso da ideia de razoabilidade, Caio Tácito 413  também faz 

referência ao vício de inconstitucionalidade resultante do descompasso entre a lei e o 

atendimento de dada finalidade constitucional, prescrita na norma de competência: 

 

No exercício de suas atribuições e nas matérias a eles afetas, os órgãos legislativos, 

em princípio, gozam de discricionariedade peculiar à função política que 

desempenham. 

Temos, contudo, sustentado a necessidade de temperamento da latitude 

discricionária de ato do poder legislativo, ainda que fundado em competência 

constitucional e formalmente válido. 

O princípio geral de direito de que toda e qualquer competência discricionária tem 

como limite a observância da finalidade que lhe é própria, embora historicamente 

vinculado à atividade administrativa, também se compadece, a nosso ver, com a 

legitimidade da ação do legislador. 

 

Aqui cabe uma advertência: é que, dadas as peculiaridades do ICMS já estudadas, 

esse teste deverá levar em consideração não apenas a alíquota nominalmente indicada na 

legislação tributária, mas sim o conjunto das medidas adotadas pelo legislador com vistas à 

proteção do mínimo de subsistência, tais como reduções de base de cálculo, isenções, 

incentivos e benefícios fiscais. Além disso, devem-se considerar os limites constitucionais 

que se impõem à atuação do legislador estadual e distrital em matéria de ICMS, que, salvo 

                                                 
412  Como leciona Humberto Ávila, “a proporcionalidade (“Verhältnismässigkeitsgrundsatz”) determina que um 

meio deva ser adequado, necessário – isto, é, dentre todos os meios adequados aquele menos restritivo – e 

não deva ficar sem relação de proporcionalidade relativamente ao fim instituído pela norma”. Mais adiante, o 

autor explicita o dever de proporcionalidade por meio da segmentação em seus três elementos: “Assim, o 

dever de proporcionalidade estrutura-se em três elementos: adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito. Uma medida é adequada se o meio escolhido está apto para alcançar o resultado pretendido; 

necessária, se dentre todas as disponíveis e igualmente eficazes para atingir um fim, é a menos gravosa em 

relação aos direitos envolvidos; proporcional ou correspondente, se, relativamente ao fim perseguido, não 

restringir excessivamente os direitos envolvidos” (ÁVILA, 1999, p. 171-172). 
413  TÁCITO, 1992, p. 4. 
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deliberação dos estados e do Distrito Federal no âmbito do Confaz, deverá observar a 

alíquota-mínima constante da Resolução n. 22/1989 do Senado Federal e não poderá conceder 

isenções, incentivos e benefícios fiscais. 

Assim, num primeiro momento podemos vislumbrar aqui o primeiro campo de 

liberdade conformadora que se abre ao legislador estadual e distrital, na medida em que 

poderão escolher (i) os mecanismos aptos à atenuação da incidência tributária sobre as 

mercadorias e serviços tidos por essenciais. A escolha de tais medidas, à evidência, levará em 

consideração as possibilidades fáticas e jurídicas existentes. 

Quanto às possibilidades fáticas, é certo que cada ente federativo levará em 

consideração suas características econômicas e sociais, tais como as necessidades básicas da 

população, em razão de fatores econômico, sociais e culturais, capazes de impactar a 

compreensão de mínimo vital ou mesmo a dependência das operações com determinadas 

mercadorias como fonte de receita preponderante. Por outro lado, quanto às possibilidades 

jurídicas, deve-se observar a circunstância – já ventilada linhas acima – de que a atenuação 

das alíquotas do imposto está limitada a um patamar mínimo – 12% –, estabelecido por meio 

de resolução senatorial, bem como que a concessão de isenções, incentivos e benefícios 

fiscais de ICMS está sujeita a prévia deliberação no âmbito do Confaz. 

Ademais, verifica-se que, ao estabelecer uma diretriz positiva ao legislador dos 

estados e do Distrito Federal, o texto constitucional valeu-se do conceito indeterminado de 

mercadoria ou serviço essencial, o que, segundo temos defendido, acaba por ampliar o 

espectro da discricionariedade legislativa. Isso porque se cuida de verdadeiro conceito de 

valor, a permitir ao legislador uma margem adicional de apreciação, agora já não quanto aos 

meios a serem adotados para implementação do caráter seletivo, mas quanto à (ii) 

segmentação das mercadorias e serviços, que acaba por constituir o segundo aspecto em que 

se focaliza a discricionariedade legislativa.  

A dificuldade em se definir o que seja mercadoria ou serviço essencial decorre da 

circunstância de que se cuida de conceito de valor, ou seja, um conceito prático ou não-

teorético, a implicar certa apreciação subjetiva. Ocorre que mesmo à vista de tal característica, 

os conceitos de valor não deixam de ser conceitos, não se lhes podendo negar um conteúdo 

significativo mínimo. 

Para a identificação desse sentido mínimo, à luz do nosso sistema constitucional, 

ao menos aquelas mercadorias e serviços inequivocamente ligados às necessidades básicas 

dos indivíduos constantes do artigo 7º, inciso IV, da Constituição da República, devem 
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compor o mínimo vital, a saber, aquelas indispensáveis a atender, em padrões mínimos, as 

necessidades de moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene e transporte. 

Assim, pode-se delimitar a seguinte estrutura do conceito indeterminado de mercadoria ou 

serviço essencial: 

 

Quadro 1 – Estrutura do conceito indeterminado de mercadoria ou serviço essencial 

 

Por outro lado, no que diz respeito à graduação de alíquotas, o legislador estadual 

e distrital poderá implementar o caráter seletivo mediante o posicionamento das mercadorias e 

serviços três faixas: 

 

Quadro 2 – Faixas de alíquotas atribuíveis às mercadorias e serviços conforme a 

essencialidade 

 

É de se notar, todavia, que a classificação das mercadorias e serviços em atenção 

ao grau de indispensabilidade para o atendimento das necessidades vitais é uma classificação 

genérica e, portanto, comporta subclassificações, o que, ademais, é próprio da sua imprecisão. 

Afinal, a própria delimitação entre as zonas de certeza de um conceito indeterminado é algo 

fluida, de modo que a transição entre uma e outra se opera gradualmente.414 

                                                 
414  CARRIÓ, 1990, p. 34. 

Zona de certeza positiva  Halo conceitual  Zona de certeza negativa 

Mercadorias e serviços 

induvidosamente 

indispensáveis às 

necessidades básicas de 

moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, 

vestuário, higiene e 

transporte. 

 

 

 
  

Mercadorias e serviços 

de utilidade 

intermediária. 

 

 

 

Mercadorias e serviços 

induvidosamente supérfluos 

ou nocivos. 

Zona de certeza positiva  Halo conceitual  Zona de certeza negativa 

De 12% a 17% ou 18%  Próximas a 17% ou 18%  Acima de 17% ou 18% 

Mercadorias e serviços 

induvidosamente 

indispensáveis às 

necessidades básicas de 

moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, 

vestuário, higiene e 

transporte. 

 

 

 
  

Mercadorias e serviços de 

utilidade intermediária. 

 

 

 

Mercadorias e serviços 

induvidosamente 

supérfluos ou nocivos. 
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Assim, ainda no âmbito de sua liberdade de conformação quanto à segmentação 

das mercadorias e serviços indispensáveis ao mínimo vital, admite-se que o legislador dos 

estados e do Distrito Federal venha a estabelecer subclassificações das mercadorias e serviços, 

ao identificar determinadas espécies de mercadorias ou serviços integrantes de um mesmo 

gênero que, no entanto, guardem distintos graus de indispensabilidade à satisfação do mínimo 

vital e que, a partir de determinado patamar de consumo, podem revelar-se supérfluas ou até 

mesmo nocivas. É o que se dá no caso da segmentação das faixas de consumo da energia 

elétrica, como visto, mas é também o que já ocorre com os alimentos integrantes da cesta 

básica, em relação aos gêneros alimentícios em geral, e que poderia ocorrer quanto a outros 

tantos gêneros de consumo, como é o caso dos itens de vestuário, que podem revelar caráter 

modesto ou de extremo luxo. 

Por outro lado, não se pode deixar de registrar que a presente delimitação do 

âmbito de discricionariedade do legislador quanto à implementação do ICMS seletivo 

considera sua finalidade precípua de tutela do mínimo vital. Desse modo, não excluímos a 

possibilidade de que o legislador dos estados e do Distrito Federal venha a conceder isenções, 

incentivos e benefícios fiscais a agentes econômicos com vistas a outras finalidades 

constitucionais distintas da justiça fiscal e que acabem recaindo sobre mercadorias supérfluas 

como, v.g., perfumes e cosméticos.415 

Em suma, guardadas as margens de liberdade de conformação reconhecidas ao 

legislador dos estados e do Distrito Federal até aqui examinadas, o que sempre deverá 

mostrar-se presente é a aptidão do conjunto das medidas de seletividade para a consecução do 

fim constitucional de tutela do mínimo vital. Eis, portanto, o aspecto vinculado da 

competência legislativa outorgada pelo art. 155, § 2º, inciso III, da Constituição da República. 

Em verdade, diferentemente do que se dá na discricionariedade administrativa, em 

que se consegue apontar claramente os aspectos vinculados e discricionários do ato 

administrativo, na discricionariedade legislativa o exame do seu adequado exercício passa 

pelo teste de proporcionalidade ou razoabilidade dos meios empregados para o alcance do fim 

colimado. Assim, somente na hipótese de (i) insuficiência do conjunto das medidas adotadas 

para a tutela do mínimo vital, ou no caso de (ii) inadequada segmentação das mercadorias e 

                                                 
415  Registre-se o posicionamento de Leonardo Buissa Freitas, para quem a seletividade em função da 

essencialidade dos produtos, das mercadorias e dos serviços há de orientar também a concessão de isenções, 

incentivos e benefícios fiscais na imposição sobre o consumo: “Neste ponto, a tese concorda com o autor, 

apontando que os incentivos fiscais só são constitucionalmente justificados se estiverem em consonância com 

a neutralidade concorrencial e com a seletividade, ou seja, ainda que possam ser tomadas medidas 

extrafiscais, elas têm que estar de acordo com a justiça fiscal, com a fiscalidade inerente ao sistema de 

referência do tributo” (FREITAS, 2019, p. 222).  
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serviços induvidosamente indispensáveis à manutenção de um standard mínimo de dignidade 

é que se estará diante da ocorrência de desvio de poder legislativo, ou seja, de inobservância 

dos limites da discricionariedade legislativa, a render ensejo ao controle jurisdicional. 

Em tempo, cumpre consignar que o Poder Judiciário é frequentemente provocado 

pelos contribuintes a exercer o controle jurisdicional sobre as leis tributárias editadas pelos 

estados e pelo Distrito Federal, sob a ótica do adequado atendimento do caráter seletivo. Não 

pretendemos descer a questões de caráter processual, notadamente quanto ao tema da 

legitimidade para a propositura de tais demandas, ou mesmo quanto aos limites que se 

impõem ao órgão jurisdicional para rever as alíquotas seletivas constantes da legislação 

tributária, o que escaparia aos objetivos do presente trabalho.  

Contudo, não poderíamos deixar de consignar que, no mais das vezes, ao autorizar 

tal ou qual contribuinte a realizar operações sujeitas à incidência do ICMS com alíquotas mais 

brandas do que aquelas aplicadas à generalidade dos contribuintes, o que se acaba por 

alcançar não é propriamente uma maior efetividade da seletividade com vistas à sua finalidade 

precípua de tutela do mínimo vital, mas verdadeiramente a concessão de vantagens 

competitivas em favor do agente econômico beneficiário que, ao minimizar seus custos, nem 

sempre repassará ao destinatário final das mercadorias e serviços a atenuação da incidência 

tributária experimentada. 

É bem verdade que, à luz do princípio da inafastabilidade do controle 

jurisdicional, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, não se 

poderá impedir o sujeito passivo da relação jurídico-tributária de provocar o Poder Judiciário 

a fim de que este venha a exercer o controle sobre medidas que impliquem um desvio de 

poder legislativo na implementação do ICMS seletivo. Não obstante, ao cabo dessas 

reflexões, parece-nos que, sendo a finalidade precípua da seletividade no ICMS a tutela do 

mínimo vital, só mesmo um amplo exame da legislação tributária seria capaz de apontar se, 

tomando em consideração o conjunto das medidas adotadas, operou-se uma adequada tutela 

do mínimo vital, a fim de que a seletividade em função da essencialidade das mercadorias e 

dos serviços possa efetivamente servir ao resguardo do standard mínimo de dignidade que o 

texto constitucional visa proteger. 
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6 CONCLUSÕES 

 

Em linhas finais, temos por indispensável apontar as principais conclusões 

alcançadas por deste trabalho, que, muito longe de dissipar os palpitantes questionamentos em 

torno da seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, intenta, 

quando muito, fixar os pontos cardeais da matéria, na expectativa de que eles possam 

subsidiar a análise dos mais versados: 

 

1. Ao prescrever, no artigo 155, § 2º, III, da Constituição da República, que o ICMS 

“poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços”, o texto 

constitucional veicula um princípio constitucional tributário, a estabelecer que o imposto 

estadual e distrital tenha seu encargo econômico atenuado, a fim de que não implique em 

menoscabo ao conteúdo essencial dos direitos fundamentais dos indivíduos, que se 

identificam com o mínimo vital ou mínimo existencial, minimizando-se os seus notórios 

efeitos regressivos; 

2. A tutela do mínimo vital é a vocação preponderante da seletividade no ICMS  ̧na justa 

medida em que referido imposto, conquanto possa conter notas de extrafiscalidade, tem 

função majoritariamente arrecadatória, de modo que a modulação da sua incidência nas 

operações com mercadorias e serviços reputados indispensáveis a um padrão mínimo de 

dignidade está preponderantemente direcionada a reclamos de justiça fiscal; 

3. Ao prescrever aos estados e ao Distrito Federal a incumbência de tornar o ICMS seletivo, 

o texto constitucional conferiu-lhes uma margem de discricionariedade legislativa, cujo 

controle exige a verificação de uma adequação teleológica, ou seja, uma adequação entre 

meios e fins, e cujos contornos tornam-se ainda mais nebulosos diante da noção de 

mercadoria ou serviço essencial, que é conceito jurídico indeterminado de valor; 

4. Em que pese dicção constitucional no sentido de que o ICMS apenas “poderá ser 

seletivo” não deva ser compreendida como uma mera recomendação ao legislador 

estadual e distrital, o exame da arquitetura constitucional do imposto não deixa dúvidas 

de que a transição da uniformidade de alíquotas do antigo ICM para o caráter seletivo 

contemplado pela Constituição de 1988 não se satisfaz com a mera transposição do 

modelo já existente para o IPI, havendo de se questionar em que medida a seletividade se 

faz obrigatória ao legislador dos estados e do Distrito Federal; 
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5. A discricionariedade do legislador dos estados e do Distrito Federal é qualitativamente 

distinta da margem de escolha reconhecida pelo texto constitucional ao legislador da 

União quanto ao IPI, já que, diante do regime jurídico-constitucional do ICMS e da sua 

vocação preponderantemente fiscal, não se mostra viável uma ampla segmentação das 

mercadorias e serviços para fins de seleção das alíquotas, de modo que a seletividade já 

restaria atendida pela classificação das mercadorias e serviços em (i) mercadorias e 

serviços induvidosamente essenciais, (ii) mercadorias e serviços de utilidade 

intermediária, e (iii) mercadorias e serviços induvidosamente supérfluos; 

6. O valor essencialidade, que norteia o caráter seletivo do imposto, pode se revelar tanto 

numa perspectiva afeita à justiça fiscal, voltada à atenuação dos efeitos regressivos do 

imposto, quanto noutra mais chegada à indução econômica, por meio da emissão de 

estímulos ou desestímulos aos agentes econômicos, porém, o conteúdo mínimo da 

seletividade em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços está atrelado à 

perspectiva da justiça fiscal e identifica-se com a tutela do mínimo vital; 

7. É possível vislumbrar, no conceito indeterminado de mercadoria ou serviço essencial, 

uma zona de certeza positiva, na qual estarão agrupadas aquelas mercadorias ou serviços 

em relação aos quais não se duvidará quanto à sua máxima utilidade para a manutenção 

de um padrão mínimo de dignidade, uma zona de certeza negativa, onde se situam as 

mercadorias ou serviços induvidosamente supérfluos e, entre ambas as regiões, uma zona 

de penumbra ou halo conceitual, onde poderá estar situada uma gama de mercadorias e 

serviços que, embora úteis, não podem ser reconduzidos a qualquer das zonas de certeza 

apontadas; 

8. A discricionariedade do legislador dos estados e do Distrito Federal quanto à 

implementação do ICMS seletivo está situada (i) na escolha dos mecanismos aptos à 

atenuação da incidência tributária sobre as mercadorias e serviços induvidosamente 

essenciais; (ii) na classificação das mercadorias e serviços que, não sendo 

indubitavelmente indispensáveis à luz do padrão mínimo de dignidade constitucional, 

possam ser compreendidos como úteis, porém não indispensáveis a uma vida digna, ou 

mesmo como supérfluos ou nocivos; 

9. A delimitação entre as zonas de certeza positiva e negativa de um conceito indeterminado 

é algo fluida e a transição entre uma e outra zona opera-se gradualmente, razão pela qual 

a classificação das mercadorias e serviços em atenção ao grau de indispensabilidade para 

o atendimento das necessidades vitais é uma classificação genérica, e, portanto, comporta 
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subclassificações, desde que o conjunto das medidas adotadas revele-se um meio apto ao 

atendimento do fim constitucional de tutela do mínimo vital. 

10. O exame do adequado exercício da discricionariedade legislativa quanto ao ICMS 

seletivo reclama a utilização do teste de proporcionalidade ou razoabilidade dos meios 

empregados, para o alcance do fim colimado, de modo que somente na hipótese de (i) 

insuficiência do conjunto das medidas adotadas para a tutela do mínimo vital, ou no caso 

de (ii) inadequada segmentação das mercadorias e serviços induvidosamente 

indispensáveis à manutenção de um standard mínimo de dignidade é que se estará diante 

da ocorrência de desvio de poder legislativo, ou seja, de inobservância dos limites da 

discricionariedade legislativa, a render ensejo ao controle judicial. 
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