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Resumo: O estudo examina a relação entre o tributo, a proprie-

dade privada e a liberdade individual e ressalta as dimensões li-

mitadora e emancipatória da imposição fiscal. Inclui a função 

unificadora no elenco da tipologia das funções dos tributos. O 

eixo central que preside o raciocínio desenvolvido no texto é a 

noção de Estado Fiscal e a consequente interação entre o sistema 

tributário e a ordem econômica. 
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Abstract: The study examines interaction between tax, private 

property and individual freedom and highlights restrictive and 

emancipatory dimensions of taxe. Inserts unifying role in tax 

functions catalogue. The main idea developed in the text is no-

tion of fiscal state and interaction between tax system and eco-

nomic system.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 tributo é o elemento central do direito tributário3. 

Em torno de seu conceito, gravitam as normas, os 

institutos e as categorias jurídicas que, em seu 

conjunto, compõem o sistema tributário nacional. 

A proeminência do tributo, todavia, não se 

circunscreve ao âmbito tributário. Também na ordem econômica 

o tributo assume posição de centralidade, na medida em que a 

imposição fiscal constitui pressuposto do reconhecimento, pelo 

Estado, da propriedade privada e da liberdade individual4,  ele-

mentos sobre os quais se assenta o sistema capitalista5. 

O presente estudo dedica-se a analisar a posição em que 

 
3 Para Heleno Torres, o tributo é a “noção nuclear do direito tributário”. TORRES, 
Heleno Taveira. Direito Constitucional Financeiro: teoria da constituição financeira. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 211. 
4 De acordo com João Bosco Leopoldo da Fonseca, o direito de propriedade individual 

“é um pressuposto da liberdade de iniciativa. Esta somente existe como consequência 
e como afirmação daquele”. FONSECA, João Bosco da. Direito Econômico, 5ª edi-
ção – Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 128. 
5 Conforme Klaus Tipke e Joachim Lang, “o Direito Tributário é parte de um Orde-
namento Jurídico Liberalmente constituído”. TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Direito 
Tributário, Vol I, trad. Luiz Dória Furquim - Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Edi-
tor, 2008, p. 53. 

O 
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se situa o tributo no sistema jurídico brasileiro. A análise é efe-

tivada à luz de bases constitucionais, em especial a partir da no-

ção de Estado Fiscal, da inter-relação entre o tributo, a proprie-

dade privada e a liberdade individual, bem como das funções 

desempenhadas pela imposição tributária. Essas questões, alia-

das ao conceito de neutralidade fiscal, formam o núcleo do perfil 

institucional do Estado no que diz respeito ao relacionamento do 

ente estatal com os contribuintes e com os agentes econômicos. 

Pretende-se assinalar, por meio deste artigo, que existe 

uma relação de interdependência entre o sistema tributário e a 

ordem econômica, apresentando-se o tributo como o ponto de 

contato entre esses dois setores. Por essa perspectiva, alterações 

promovidas no sistema tributário, mormente no que concerne à 

estrutura fiscal e à articulação entre as espécies tributárias entre 

si, projetam efeitos também sobre a ordem econômica. A racio-

nalidade do sistema tributário, por conseguinte, está a depender 

não somente da coesão interna de suas normas jurídicas, mas 

também da compatibilidade delas com os preceitos que com-

põem a ordem econômica.  

Vejamos, então, cada uma dessas questões, iniciando 

pela noção de Estado Fiscal.  

 

2 O ESTADO FISCAL 

 

Nenhum Estado possui interesse em suprimir a fonte de 

suas receitas públicas. A sobrevivência institucional de um Es-

tado cujo suporte financeiro advenha preponderantemente de re-

cursos de natureza tributária ficaria invariavelmente comprome-

tida sem o reconhecimento da propriedade privada e da liberdade 

econômica, projeção da liberdade individual.6 

 
6 Luís Eduardo Schoueri observa que “se o Estado depende dos tributos que arrecada, 
assume importância o estudo da fonte desses recursos, já que se torna condição de 
subsistência da própria entidade estatal garantir a manutenção das atividades eco-
nômicas de onde provém seu financiamento”. SCHOUERI, Luís Eduardo. Tributação 
e Indução Econômica. Os efeitos econômicos de um tributo como critério para sua 
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É que tais direitos fundamentais constituem a base do sis-

tema econômico capitalista7 e, conjugados com o caráter subsi-

diário da atuação direta do Estado no domínio econômico, repre-

sentam os pressupostos do Estado Fiscal8.  

O Estado Fiscal apresenta-se como o tipo de Estado que 

depende essencialmente de tributos para o sustento de suas ati-

vidades. Trata-se do Estado cujo financiamento, nos dizeres de 

Paul Kirchhof, “será efetuado por meio da participação fiscal 

no sucesso econômico privado”9. A expressão foi cunhada em 

1885 por Lorenz von Stein, mas se difundiu com a publicação, 

em 1918, de A crise do Estado Fiscal, de Joseph Schumpeter10. 

A consolidação do Estado Fiscal coincidiu com o nasci-

mento do Estado moderno11. São tão próximos esses conceitos 

que alguns doutrinadores consideram a expressão Estado Fiscal 

pleonástica. O termo, todavia, foi incorporado ao vocabulário 

jurídico e possui grande utilidade para a compreensão da harmo-

nia que deve presidir as relações entre o sistema tributário e a 

ordem econômica. 

 Ao aludirmos à expressão Estado Fiscal nos referirmos 
 

constitucionalidade. In FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributa-
ção, Vol. 2: os princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier 
Latin, 2009, p. 141. 
7 Vital Moreira esclarece que, das várias teorias sobre os sistemas econômicos, ne-
nhuma se apresenta mais adequada do que a teoria dos modos de produção. MO-

REIRA, Vital. Economia e Constituição: para o conceito de constituição económica. 
2ª edição – Coimbra: Coimbra Editora, 1979, p. 47. 
8 Casalta Nabais designa tais pressupostos de limites imanentes ou exteriores ao poder 
de tributar. Distinguem-se, tais limites, dos limites formais e materiais da tributação 
por não dizerem respeito aos requisitos de validade da imposição fiscal, mas sim à 
configuração do Estado Fiscal. NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar 
impostos: Contributo para a compreensão constitucional do estado fiscal contempo-
râneo. 4ª reimpressão. Coimbra: Almedina, 2015, p. 315-316.   
9 KIRCHHOF, Paul. Tributação no Estado Constitucional. Trad. Pedro Adamy. São 
Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 13. 
10  A observação é de Casalta Nabais. Obra citada, p. 191. 
11 Conforme Jürgen Habermas, “O Estado moderno é essencialmente um Estado Fis-
cal, e a administração pública das finanças é o cerne da sua administração pública 
em geral”. HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública. Trad. De-
nilson Luís Werle – São Paulo - Unesp, 2014, p. 120. 
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ao tipo de Estado que, além de confiar ao tributo a tarefa precí-

pua de obter receitas financeiras, procede à separação entre Es-

tado e sociedade civil. O afastamento desses setores possibilita 

não apenas que a política e a economia atuem segundo critérios 

específicos, o que contribui para a racionalidade dos respectivos 

sistemas, mas também que o Estado aproprie-se, mediante a im-

posição fiscal, de parcela do produto da atividade econômica de-

senvolvida por particulares12.  

Um Estado com tais características somente alcança 

crescimento econômico sustentável se atribuir à iniciativa pri-

vada o exercício da atividade econômica13. De fato, possuindo o 

ente estatal interesse direito no resultado da produção econômica 

privada14, mostrar-se-ia contraproducente a assunção, pelo pró-

prio Estado, do processo econômico, já que isso ocasionaria a 

supressão da fonte de suas receitas financeiras. Daí a relevância, 

para o Estado Fiscal, do caráter subsidiário da intervenção esta-

tal direta na economia15. 

 
12 Klaus Vogel denomina de estatalidade a separação entre o Estado e a economia e a 
consequente participação estatal nos frutos do processo econômico. A observação é 
de Ricardo Lobo Torres, TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional 
Financeiro e Tributário, v. I: Constituição Financeira, Sistema Tributário e Estado 
Fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 520. 
13 Referimo-nos, aqui, à atividade econômica em sentido estrito e não à prestação de 
serviços públicos, considerada por Eros Roberto Grau como atividade econômica em 

sentido amplo. Sobre o assunto: GRAU, Eros Roberto.  A ordem econômica na Cons-
tituição de 1988, 19ª edição – São Paulo Malheiros, 2018, p. 99. 
14 Sobre isso: Nabais, obra citada, p. 198. 
15 O princípio da subsidiariedade designa a ideia de que a exploração de atividade 
econômica pelo Estado deve assumir caráter suplementar relativamente à iniciativa 
privada. Esse parece ser o sentido da norma contida no art. 173 da Constituição Fede-
ral. Para André Ramos Tavares, “resta inequívoca, na Constituição Federal, a pre-
sença do princípio da subsidiariedade, a nortear as atividades do Estado no âmbito 

do domínio econômico propriamente dito”. TAVARES, André Ramos. Direito Cons-
titucional Econômico. 2ª edição – São Paulo: Método, 2006, p. 282.  Washington Pe-
luso Albino de Souza, comentando tal dispositivo, menciona que ele “mantém a fun-
ção meramente supletiva da iniciativa privada, ou presa a ‘imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo’”. SOUZA, Washington Peluso Albino de. 
Teoria da Constituição Econômica – Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 462. Em sen-
tido contrário, entendendo que nossa Constituição não alberga o princípio da 
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A subsidiariedade da atuação estatal no domínio econô-

mico não afasta, evidentemente, a possibilidade de o Estado 

atuar como agente normativo e regulador da economia. A edição 

de normas tributárias com a finalidade de estimular ou de deses-

timular determinadas atividades econômicas fundamenta-se, 

precisamente, na atividade regulatória do Estado, que, entre nós, 

tem amparo no art. 174 da Constituição Federal16. Por outro 

lado, há de se ressaltar que a subsidiariedade em questão não 

impede o Estado de intervir diretamente na economia quando 

presentes os requisitos necessários para tanto, o que, aliás, está 

expresso no art. 173, caput, da Constituição Federal. O que deve 

ser ressaltado é que para a configuração do Estado Fiscal a ex-

ploração direta de atividade econômica pelo Estado não pode ser 

tão intensa a ponto de suprimir o caráter subsidiário acima men-

cionado. 

Nesse ambiente institucional, o tributo desponta, natural-

mente, como o principal instrumento jurídico de captação de re-

ceitas financeiras pelo Estado. Mas além dessa feição restritiva, 

é possível verificar uma outra faceta da imposição fiscal, qual 

seja, a relacionada à garantia de reconhecimento estatal da pro-

priedade privada e da liberdade individual. No próximo tópico, 

essas questões são abordadas com maior profundidade. 

 

3 O TRIBUTO E SUA RELAÇÃO COM A PROPRIEDADE 

PRIVADA E COM A LIBERDADE INDIVIDUAL 

 

O tributo estabelece com a propriedade privada e com a 

liberdade individual uma verdadeira relação dialética, na medida 

em que, simultaneamente, restringe o exercício de tais direitos, 

e garante-lhes o reconhecimento pelo Estado.  

 
subsidiariedade: BERCOVICI, Gilberto. O princípio da subsidiariedade e o autorita-
rismo. In https://www.conjur.com.br/2015-nov-08/estado-economia-principio-subsi-
diariedade-autoritarismo, acesso em 07/10/2019. 
16 Como veremos adiante, as normas tributárias indutoras representam apenas uma 
das espécies de tributação com finalidade não arrecadatória. 
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De fato, a imposição fiscal, a despeito de representar 

clara restrição à propriedade privada e à liberdade individual, 

consubstancia instrumento jurídico indispensável para o reco-

nhecimento estatal desses direitos fundamentais. 

Essa aparente contradição foi bem explorada pela dou-

trina, tanto nacional quanto estrangeira. Assim, referindo-se es-

pecificamente à propriedade privada, Humberto Ávila destaca 

que “o Estado pode tributar a propriedade, deve, porém, asse-

gurá-la ao mesmo tempo”17. Saldanha Sanches, no mesmo sen-

tido, observava que: “como instituição que garante a proprie-

dade privada dos bens e que ao mesmo tempo a limita, os im-

postos devem ser sujeitos a um princípio de autorização e de 

decisão colectiva”18. Paul Kirchhof, por sua vez, salienta que “o 

imposto confirma e ameaça a propriedade privada”19.  

Isso nos autoriza a vislumbrar o tributo como um insti-

tuto portador de duas dimensões: uma de caráter restritivo, a que 

se pode designar de dimensão limitadora, e outra de caráter ga-

rantidor, a que se pode denominar de dimensão emancipatória. 

Logo abaixo, essas dimensões serão abordadas em tópicos espe-

cíficos. Por ora, convém nos dedicarmos aos aspectos gerais do 

nexo de dependência verificado entre o tributo e os mencionados 

direitos fundamentais. 

As dimensões restritiva e emancipatória do tributo, é pre-

ciso ressaltar, não são autônomas, mas complementares. A con-

jugação delas confere identidade à exação fiscal, nos moldes de-

lineados, contemporaneamente, nas sociedades que se estabele-

cem como Estados Fiscais. Semelhante processo, aliás, se passa 

com a abordagem analítica da hipótese de incidência da norma 

tributária impositiva, cujos aspectos (material, espacial, tempo-

ral, pessoal e quantitativo) podem ser isolados apenas para fins 

 
17 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: Saraiva, 2004, 
p. 494. 
18 SANCHES, J. L. Saldanha. Justiça Fiscal. Lisboa: Fundação Francisco Manuel dos 
Santos, 2010, p. 20. 
19 Apud ÁVILA, Humberto. Obra citada, p. 494. 
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didáticos20.  

Nesta relação de cunho dialético, oscilam, evidente-

mente, os pesos atribuídos a cada qual das mencionadas dimen-

sões da exação fiscal. As garantias outorgadas ao direito de pro-

priedade e ao direito geral de liberdade21 variam de intensidade 

de acordo com o sistema jurídico de cada país, mas há certa-

mente um limite intransponível quanto ao nível de proteção a 

tais direitos, fronteira que, se ultrapassada, comprometeria a pró-

pria higidez da tributação.  

A perda de funcionalidade de um sistema tributário pode 

resultar de diversos fatores. Dentre eles está a assimetria institu-

cional entre o poder de tributar e a garantia estatal outorgada à 

propriedade privada e a liberdade. O importante é ressaltar que, 

independentemente do motivo, eventual disfuncionalidade do 

sistema tributário produz efeitos deletérios também sobre a or-

dem econômica, considerada a conexão estrutural entre esses se-

tores do ordenamento jurídico22. 

É certo que a propriedade privada e a liberdade indivi-

dual não são os únicos direitos fundamentais interligados à tri-

butação. Em realidade, todos os direitos subjetivos o são, ainda 

que, para alguns deles, essa vinculação não seja tão aparente. Se 

quanto aos direitos econômicos, sociais e culturais a relação é 

manifesta, visto que sua concretização se opera mediante 

 
20 O caráter unitário da hipótese de incidência foi bem ressaltado por Geraldo Ataliba: 
“esta multiplicidade de aspectos não prejudica, como visto, o caráter unitário e indi-
visível da hipótese de incidência”. ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tri-
butária, 6ª edição – São Paulo: Malheiros, 2005, p. 76. 
21 A existência de um direito geral de liberdade, que se posicionaria ao lado das liber-
dades específicas, é matéria controversa. Os que sustentam sua existência tendem a 
extraí-lo da autonomia privada e, mais remotamente, do princípio da dignidade da 

pessoa humana. Sobre o tema: ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 
Trad. Virgílio Afonso da Silva – São Paulo: Malheiros, 2008, p. 341. 
22 A proximidade entre esses setores foi posta em evidência por Klaus Tipke e Joachim 
Lang: “A cooperação interdisciplinar da ciência tributária serve à meta de aperfei-
çoar a racionalidade econômica do Direito Tributário. O Direito Tributário é Direito 
econômico; por isso apoia-se sua lógica objetiva bem a propósito em legalidades ge-
nuinamente econômicas”. TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Obra citada, p. 75.    
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prestações estatais, com relação aos direitos sociais e políticos, 

conhecidos como direitos fundamentais de primeira geração23, a 

referida conexão é menos notória, mas nem por isso inexistente. 

Basta termos presente que parcela significativa dos chamados 

direitos de cunho negativo estrutura-se sobre normas de organi-

zação e de procedimento, de modo que sua implementação pres-

supõe a existência de um aparato institucional24, cuja criação en-

volve custos. Os custos dos direitos, aliás, associados aos deve-

res fundamentais, compõem o que José Casalta Nabais deno-

mina de face oculta dos direitos fundamentais25. 

Numa perspectiva mais ampla, cujo desenvolvimento, 

todavia, fugiria ao propósito de nosso estudo, não seria inconsis-

tente reconhecer que a reciprocidade em questão envolve a ati-

vidade financeira do Estado, amplamente considerada, e não 

apenas a tributação26. É, de fato, razoável admitir que existe uma 

verdadeira via de mão dupla entre os direitos fundamentais e a 

atuação estatal no campo financeiro. Sob tal perspectiva, os di-

reitos fundamentais representam limites normativos à atividade 

financeira do Estado, que, por sua vez, consubstancia condição 

necessária à implementação dos direitos fundamentais27. 

 
23 A expressão gerações de direitos fundamentais é criticada por parte da doutrina, 
sob o entendimento de que a locução denotaria a falsa ideia de que o reconhecimento 
estatal dos direitos fundamentais é movido por um processo de alternância e não de 

complementaridade. Sobre o tema: SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constituci-
onal. 10ª edição – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 45.    
24 A título exemplificativo, podem ser citados os direitos de participação política, tais 
como o direito ao voto, considerado um direito fundamental de primeira geração. Sua 
implementação não se faz sem um conjunto mínimo de elementos materiais, cuja ob-
tenção pelo Estado exige recursos. 
25 Sobre o tema: NABAIS, José Casalta. A face oculta dos direitos fundamentais: os 

deveres e os custos dos direitos. Revista Direito Mackenzie, ano 3, n. 2, p. 9-30. 
26 A atividade financeira do Estado compreende a obtenção, a destinação, a gestão e 
a criação de recursos públicos, o que corresponde, respectivamente, aos campos da 
receita, despesa, orçamento e crédito públicos. 
27 A vinculação entre a atividade financeira do Estado e os direitos fundamentais so-
lidificou-se com o desenvolvimento da Teoria da Constituição Financeira, que, para 
Heleno Taveira Torres, representa um “novo modelo hermenêutico para compreender 
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A relação entre os direitos fundamentais e a tributação, 

como se percebe, apresenta múltiplas faces e alcança um amplo 

espectro de situações. Neste estudo, analisaremos tão somente o 

vínculo que o tributo mantém com a propriedade privada e com 

a liberdade individual, alicerces do sistema capitalista. Vejamos, 

então, mais detidamente, em que consistem as apontadas dimen-

sões da imposição fiscal. 

 

3.1 A DIMENSÃO LIMITADORA DO TRIBUTO 

 

O aspecto mais visível da relação que o tributo mantém 

com a propriedade privada e com a liberdade individual é, sem 

dúvida, o relacionado ao efeito restritivo ao exercício desses di-

reitos fundamentais.  

O tributo representa transferência compulsória de recur-

sos financeiros privados ao Estado para o atendimento de deter-

minados fins. Essa perspectiva, vale salientar, não se contrapõe 

às definições normativas de tributo28, nem desvaloriza a rele-

vante conquista, resultante do triunfo do Estado de Direito, no 

sentido de compreender a tributação como uma relação jurídica 

de cunho obrigacional29. 

 
a relação entre Estado, Constituição, atividade financeira e sociedade”. TORRES, 
Heleno Taveira. Obra citada, p. 77. 
28 A legislação brasileira conceitua o tributo em dois dispositivos legais: art. 3º do 
Código Tributário Nacional e art. 9º da Lei nº 4.320/1964. Para alguns doutrinadores, 
o conceito de tributo está implicitamente contido na Constituição Federal. Dentre eles 
está Geraldo Ataliba, para quem: “o conceito legal, in casu, coincide com o doutriná-
rio, que deve ser extraído do direito positivo (no caso, o constitucional, já que tributo 
é conceito constitucional)”. ATALIBA, Geraldo. Obra citada, p. 33. No mesmo sen-
tido, Paulo Ayres Barreto: “Nos termos em que foi estruturado o sistema tributário 
na Constituição de 1988, é força convir sobre a existência de um conceito constituci-

onal de tributo”. BARRETO, Paulo Ayres. Tributo. In Enciclopédia Jurídica da 
PUC-SP, Tomo V. Coord. CARVALHO, Paulo de Barros; LEITE, Maria Leonor Vi-
eira; LINS, Robson Mais – São Paulo: PUC/SP, 2019. 
29 Assinala Dino Jarach que “... no moderno Estado de direito, tributo constitui o 
objeto de uma relação jurídica com fonte na lei, em virtude da qual o Estado ou outra 
entidade pública tem a pretensão e um ou mais sujeitos a obrigação de dar uma soma 
em dinheiro”. JARACH, Dino. O fato imponível: Teoria Geral do Direito Tributário 
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 Quer se originem da propriedade quer decorram da 

renda ou mesmo da circulação de riquezas, os recursos transfe-

ridos ao Estado por força da tributação emanam do patrimônio 

privado30. A transposição obrigatória de recursos privados ao se-

tor público inegavelmente restringe o exercício do direito de pro-

priedade, garantido, entre nós, em nível constitucional (art. 5º, 

inc. XXII, e art. 170, inc. II, ambos da Constituição Federal). 

Não há dúvida quanto à legitimidade dessa restrição, na medida 

em que decorre do próprio Texto Constitucional31, mas a sua 

conformidade jurídico-constitucional não lhe altera a substância. 

Por outras palavras, a imposição fiscal sempre representará uma 

medida restritiva ao direito de propriedade, ainda que encontre 

fundamentação constitucional. 

Investe o tributo, portanto, contra a propriedade privada, 

restringindo-a até certo patamar32. Esse efeito restritivo é ampla-

mente reconhecido pela doutrina. Roque Antonio Carrazza, a 

propósito, observa que “a ação de tributar excepciona o princí-

pio constitucional que protege a propriedade privada (CF, arts. 

5º, XXII, e 170, II)”33. Humberto Ávila, por sua vez, consigna 
 

Substantivo, 2ª edição. Trad. Dejalma de Campos – São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2004, p. 53. 
30 Advertem Tipke e Lang que “o tributo é participação (Teilhabe) na propriedade 
privada, na economia privada”. TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Obra citada, p. 53.    
31 Ao outorgar competência aos entes políticos para a instituição de tributos sobre 

determinadas bases econômicas, a Constituição Federal autoriza o legislador infra-
constitucional a restringir tais bases materiais pela tributação. 
32 Em termos quantitativos, existem dois limites intransponíveis para a investida legí-
tima do tributo contra a propriedade privada: o mínimo existencial e o efeito confis-
catório. O primeiro extrai seu fundamento constitucional do art. 3º, inc. II, da Consti-
tuição Federal e do princípio da dignidade da pessoa humana. O segundo, por sua vez, 
está expresso no art. 150, inc. IV, da Constituição Federal. Sobre os pontos de contato 
entre ambos: “A proteção ao mínimo existencial e o princípio da não-confiscatorie-

dade têm pontos em contato: a tributação que incida sobre o mínimo vital pode ser 
confiscatória. Mas a vedação de confisco tem um âmbito de aplicação mais largo. 
Também o tributo que incida sobre a matéria que extrapole o patrimônio, a renda ou 
a circulação de riquezas promovida pelo contribuinte terá efeito confiscatório”. DI-
FINI, Luiz Felipe Silveira. Proibição de tributo com efeito de confisco. Porto Alegre:  
Livraria do Advogado, 2007, p. 138.  
33 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário, 21ª 
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que: 
a relação tributária possui efeitos patrimoniais (isto é, a dispo-

nibilidade do direito à propriedade é afetada) decorrentes da 
subtração de meios de pagamento, e efeitos comportamentais 

(isto é, a disponibilidade do direito à liberdade é afetada) juntos 

ou separados do encargo tributário34. 

No que diz respeito à liberdade individual, são duas as 

perspectivas pelas quais se pode considerá-la restringida pelo 

exercício da tributação. A primeira delas decorre da própria in-

cidência do tributo sobre a propriedade privada. Essa concepção, 

obviamente, só se torna aceitável se levarmos em consideração, 

como faz Ricardo Lobo Torres35, que os frutos do patrimônio e 

do trabalho representam manifestação da liberdade individual.  

A segunda perspectiva, a nosso ver mais notória e con-

sistente, prende-se à influência que o tributo exerce sobre o com-

portamento do sujeito passivo da relação jurídica tributária. Esse 

modo de abordar a questão está associado aos efeitos econômi-

cos e sociais da tributação, matéria que será examinada com 

maior profundidade adiante. Por ora, para bem fundamentarmos 

nosso raciocínio, convém realçar uma característica iniludível 

do fenômeno tributário, qual seja, o fato de o tributo modelar-se, 

fundamentalmente, sobre estruturas socioeconômicas36. Isso faz 

com que a incidência tributária reduza o acréscimo patrimonial, 

diminua a grandeza do patrimônio privado e incremente o preço 

dos bens, materiais ou imateriais, consumidos37. A imposição 

 
edição- São Paulo: Malheiros, 2005, p. 376. 
34 ÁVILA, Humberto. Obra citada. p. 321. 
35 Para Ricardo Lobo Torres, o poder de tributar “implica a perda de uma parcela da 
liberdade, por incidir sobre os frutos do patrimônio e do trabalho, manifestações es-
senciais da liberdade e dos direitos fundamentais”. TORRES, Ricardo Lobo. Ob. Cit., 

p. 375. 
36 Pierre Beltrame analisa as diversas classificações de sistemas fiscais e salienta que 
“...os sistemas se modelam sobre estruturas socioeconômicas e evoluem em função 
do grau de desenvolvimento das sociedades”. BELTRAME, Pierre. Os sistemas fis-
cais. Trad. J. L. Da Cruz Vilaça – Coimbra: Almedina, 1976, p. 16. 
37 Nesse sentido: SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Tributação e Concorrência. Sério 
Doutrina Tributária, Vol. IV. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 36. 
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fiscal, portanto, afeta a alocação de recursos, sendo potencial-

mente capaz de influenciar e mesmo de dirigir o comportamento 

de seus destinatários.  

A utilização de tributos para direcionar comportamentos, 

conquanto legítima, configura uma clara limitação à esfera de 

liberdade individual. Precisa, a esse respeito, é a observação de 

Ricardo Lobo Torres, para quem “(...) o tributo se cristaliza no 

espaço aberto pela autolimitação da liberdade, o que significa 

dizer que implica sempre a perda de parcelas da liberdade 

(...)”38. 

A dimensão limitadora do tributo, portanto, é tão óbvia 

quanto abrangente. É em razão dela que os diversos sistemas tri-

butários construídos ao longo da história estabelecem limitações 

ao poder de tributar, com o objetivo, precisamente, de impor 

contenções ao exercício da tributação, de modo a preservar o 

conteúdo essencial dos direitos fundamentais. A necessidade e a 

relevância de tais restrições normativas são evidenciadas pela 

própria história, sendo oportunas, quanto a isso, a advertência de 

Brennam e Buchanan de que, “na ausência de restrições consti-

tucionais específicas, o poder de tributar é simplesmente o po-

der de expropriar”39, e a observação de John Marshall de que 

“the power to tax involves to power to destroy”40.  

 

3.2 A DIMENSÃO EMANCIPATÓRIA DO TRIBUTO 

 

A dimensão emancipatória do tributo contrapõe-se ao as-

pecto restritivo acima examinado. Por essa perspectiva, con-

cebe-se o tributo como instituto jurídico indispensável ao reco-

nhecimento estatal da propriedade privada e da liberdade indivi-

dual.  

Menos perceptível do que a faceta restritiva, o aspecto 
 

38 TORRES, Ricardo Lobo. Ob. Cit., p. 376. 
39 BRENNAN/BUCHANAN, “The Logic of Tax Limits: Alternative Constitutional 
Constraints on the Power to Tax”, apud TORRES, Ricardo Lobo. Ob. Cit., p. 378. 
40 McCulloch v. Maryland 17 U.S. 316, 431 (1819). 
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emancipatório da exação tributária possui elevada significação. 

Não constitui exagero afirmar que, por meio dele, possibilita-se 

avaliar o estágio de desenvolvimento social de uma comunidade. 

A criação do tributo como instrumento específico de cap-

tação de recursos públicos produziu significativos impactos so-

ciais. A institucionalização do tributo impediu a dominação pes-

soal do contribuinte pelo Estado. A imposição fiscal fez extin-

guir as relações de vassalagem e substitui as obrigações pessoais 

com o Estado por prestação pecuniária41. Esse aspecto da tribu-

tação já era observado por Adam Smith, para quem: “todo o im-

posto, contudo, é para quem o paga, não um sinal de escravidão, 

mas de liberdade. Denota que está sujeito ao Governo, mas que, 

como tem alguma propriedade, não pode ser propriedade de um 

senhor”42.  

Obviamente que a imposição fiscal adquiriu essa conota-

ção somente após se converter de um vínculo fático baseado no 

poder para uma relação jurídica de cunho obrigacional. Essa 

transmutação da natureza do tributo foi propiciada pelo advento 

do Estado de Direito43, que representa condição necessária para 

o surgimento do direito tributário44. 

Assim delineado, o tributo passa a ser visto como o preço 

da liberdade individual. Essa perspectiva de análise da tributa-

ção prontamente nos remete à noção de liberdade fiscal, cujo 

 
41 Nesse sentido: TORRES, Ricardo Lobo. Ob. Cit., p. 375. 
42 SMITH, Adam. Riqueza das Nações. Trad. Luiz Cristóvão de Aguiar, 3ª ed. – Lis-
boa: fundação Calouste Gulbenkian, 1999, p. 536. 
43 De acordo com Luigi Ferrajoli, a expressão Estado de Direito pode assumir dois 
sentidos, um formal e outro material. Formalmente considerada, a locução designa 
qualquer ordenamento no qual os poderes públicos são conferidos pela lei e exercidos 
nas formas e com os procedimentos por ela estabelecidos. Em sentido material, Estado 

de Direito indica conformidade da lei não apenas quanto à sua forma, mas quanto ao 
seu conteúdo. FERRAJOLI, Luigi. O Estado de Direito entre o passado e o futuro. In 
COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (orgs.). O Estado de Direito: História, teoria, crítica. 
Trad. Carlo Alberto Dastoli – São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 417. 
44 “Só com o surgimento dos Estados de Direito criam-se as pré-condições para o 
desenvolvimento do direito tributário”. DIFINI, Luiz Felipe Silveira. Manual de Di-
reito Tributário, 4ª edição – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 14. 
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conteúdo, de acordo com Linares Quintana, envolve a legitimi-

dade da lei e a possibilidade de controle da função executiva45. 

Conforme o doutrinador argentino: 
De aqui que la libertad individual, en materia fiscal, signifique 

restringir la función ejecutiva, no solamente por médio de leyes 
aprobadas y estatuídas, sino por um control más directo y cons-

tante. Significa, em una palavra, gobierno responsable, y por 

esto escuchamos más a menudo la frase: ‘No debe haber tribu-

tación sin representación’ que la de: ‘No debe haber legislación 

sin representación’. Por eso, del signo XVII em adelante, la li-

bertad fiscal se incluyó en el concepto de la llamada libertad 

política46. 

Inicialmente, pensou-se que a máxima “no taxation 

whithout representation” fosse suficiente para a salvaguarda dos 

contribuintes contra a tributação exacerbada, confiscatória ou ar-

bitrária, pois ao instituir um tributo, o legislativo estaria restrin-

gindo os direitos de seus próprios representados. A crise de re-

presentação que é característica atual dos Estados, porém, leva à 

reflexão acerca da necessidade de outros freios e contrapesos 

para salvaguardar direitos fundamentais dos contribuintes, já 

não suficientemente garantidos apenas pelo vetusto princípio da 

legalidade tributária, sob a forma de exigência de lei aprovada 

pelo Poder Legislativo para instituir ou majorar tributos. 

Paralelamente à liberdade política e à liberdade fiscal, 

desenvolveu-se, sob a atmosfera presente nos Estados de cunho 

liberal, a noção de liberdade econômica. Compreendida no 

termo liberalismo47, a liberdade econômica constitui a projeção, 

 
45 Com esses contornos, o conceito de liberdade fiscal defendido por Linares Quintana 
mantém pontos de contato com a noção de jusestatalidade formal propugnada por 
Klaus Tipke e Joachim Lang, a qual diz respeito à regularidade da tributação. Sobre a 
jusestatalidade formal e material: TIPKE, Klaus; LANG, Joachim. Ob. Cit., p. 182-

183.  
46 QUINTANA, Linhares Segundo V. El Poder Impositivo y la Libertad Individual. 
Buenos Aires: Editorial Alfa, 1950, p. 27-28. 
47 Como anota Canotilho, “o termo liberalismo engloba o liberalismo político, ao 
qual estão associadas as doutrinas dos direitos fundamentais e da divisão de poderes, 
e o liberalismo económico, centrado sobre uma economia de mercado livre (capita-
lista)”. CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional e Teoria da 
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no campo econômico, da liberdade individual48. Seu conteúdo 

está associado ao direito subjetivo do particular desempenhar 

atividade econômica, envolvendo a liberdade de exercer a em-

presa e a liberdade de celebrar contratos49. 

Com esse panorama da inter-relação entre o tributo, a 

propriedade privada e a liberdade individual, passamos a anali-

sar as funções desempenhadas pelos tributos nas sociedades que 

se qualificam como Estados Fiscais. 

 

4 AS FUNÇÕES DOS TRIBUTOS NO CONTEXTO DO ES-

TADO FISCAL 

 

Nossa Constituição Federal não refere expressamente 

quais são as finalidades da tributação50. Todavia, à semelhança 

do que ocorre com o tributo, cujo conceito pode ser extraído a 

partir da interpretação sistemática das regras que outorgam com-

petência tributária, das imunidades, dos princípios constitucio-

nais tributários e das disposições relacionadas à repartição de re-

ceitas tributárias, é razoável concluir que a finalidade precípua 

da imposição fiscal está implicitamente contida nesses mesmos 

dispositivos constitucionais. 

Por essa perspectiva, não há dúvida de que a tributação 
 

Constituição, 7ª edição, Almedina, 2003, p. 109. 
48 Para Celso Ribeiro Bastos, “a livre iniciativa é uma manifestação, no campo eco-
nômico, da doutrina favorável à liberdade: o liberalismo. Este tem por objeto o pleno 
desfrute da igualdade e das liberdades individuais em face do Estado. Assim, sendo, 
a livre iniciativa consagra a liberdade de lançar-se à atividade econômica sem se 
deparar com as restrições impostas pelo Estado”. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Celso Bastos Editora, 2002, p. 727-728. 
49 Conforme José Afonso da Silva, “a liberdade de iniciativa envolve a liberdade de 
indústria e comércio ou liberdade de empresa e a liberdade de contrato”. SILVA, 

José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo, 24ª edição. São Paulo: Ma-
lheiros, 2005, p. 793. 
50 A Constituição da República de Portugal, de 1976, dispõe expressamente sobre os 
objetivos do sistema fiscal português. Tais objetivos, a nosso ver, não devem ser con-
fundidos com os objetivos do tributo. Eis o teor do seu art. 103º, 1: “O sistema fiscal 
visa à satisfação das necessidades financeiras do Estado e outras entidades públicas 
e uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza”. 
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destina-se, fundamentalmente, a captar recursos para o desem-

penho de atividade estatais. Essa é a mais notória e a mais rele-

vante função do tributo, seja no Brasil ou nos demais países que 

se qualificam como Estados Fiscais. A preponderância da fun-

ção arrecadatória do tributo, como já mencionado, decorre do 

modo como se encontram delineadas as atividades de produção 

e de distribuição de bens na sociedade. 

No entanto, os tributos não possuem apenas finalidade 

ou função arrecadatória. Ao incidir sobre estruturas socioeconô-

micas, a tributação produz efeitos que vão além da obtenção de 

receitas públicas, já que interferem na alocação de recursos e in-

fluenciam os comportamentos de seus destinatários. Eis, aí, o 

cerne da noção de extrafiscalidade, fenômeno que pode apresen-

tar diversas designações, tais como tributação ordenadora, tribu-

tação reguladora, tributação sociopolítica, e, ainda, tributação 

com finalidade social.  

A extrafiscalidade é fenômeno antigo. Há relatos de sua 

ocorrência já no século II a.C51. Até meados do século passado, 

todavia, a tributação extrafiscal encontrava-se basicamente res-

trita aos impostos aduaneiros, também conhecidos como direitos 

alfandegários, que objetivam controlar a balança comercial e 

proteger os mercados nacionais.  

Na década de 30, fatores socioeconômicos impulsiona-

ram o emprego da extrafiscalidade. A depressão econômica re-

sultante da quebra da bolsa de Nova Iorque e a propagação das 

ideias de Keynes52 representaram estímulos nessa direção. Por 

volta de 1990, a busca generalizada pela estabilização econô-

mica e a proliferação de processos de integração econômica 

 
51 Luís Eduardo Schoueri noticia a existência de um tributo, instituído em 184 a.C., 
com o objetivo de impedir a disseminação da cultura helênica no Império Romano. 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. 
Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 109.  
52 A obra teoria geral do emprego, do juro e da moeda, de John Mayard Keynes, foi 
publicada em 1936. 
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internacional53 impuseram severas restrições à utilização da po-

lítica monetária como instrumento de política econômica. No 

Brasil, como observa Diego Bomfim54, restrições ao exercício 

da política monetária advieram de modificações legislativas de 

natureza orçamentária, tais como a edição da Lei de Responsa-

bilidade Fiscal55.  

Nesse contexto, a política fiscal foi posta em relevo como 

forma de compensar as restrições relacionadas à política mone-

tária. A tributação, então, passou a desempenhar papel central na 

condução da política econômica, e a utilização de tributos como 

instrumento de intervenção do Estado no domínio econômico e 

social se intensificou. 

Conforme Pedro Adamy, as bases teóricas da tributação 

extrafiscal foram estabelecidas por Adolph Wagner. Sob premis-

sas políticas e econômicas, Wagner reformulou o conceito de 

imposto, dando ênfase ao caráter político e social dos efeitos da 

incidência tributária56. 

É preciso ressaltar que a noção de extrafiscalidade não é 

estática. Seu conteúdo varia em conformidade com o sistema 

econômico adotado em cada Estado. A definição de extrafisca-

lidade, portanto, é sempre provisória e refere-se a um modelo de 

 
53 A integração econômica pode envolver quatro fases ou estágios: zona de livre co-
mércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e união econômica e mo-

netária. Sobre o caráter dinâmico desses estágios: CAMPOS, João Mota de. Direito 
Comunitário, vol I: o direito institucional. 8ª edição – Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1997, p. 482. 
54 BOMFIM, Diego. Extrafiscalidade: identificação, fundamentação, limite e con-
trole. São Paulo: Noeses, 2015, p. XXIX. 
55 Caldas Furtado bem contextualiza o surgimento da Lei Complementar nº 101/2000 
– Lei de Responsabilidade Fiscal: “a par da necessidade de reformas em todo o apa-
relho estatal brasileiro, a Administração Pública brasileira, então caracterizada pela 

falta de planejamento, organização, transparência e controle, precisava, a partir de 
uma intervenção preponderantemente no sistema orçamentário e financeiro, enfren-
tar o arraigado desequilíbrio fiscal, consubstanciado em gastos sistematicamente su-
periores às receitas arrecadadas”. FURTADO, J. R. Caldas. Direito Financeiro, 4ª 
edição – Belo Horizonte: Fórum, 2014, p. 437.  
56 ADAMY, Pedro. Origens Teóricas da Extrafiscalidade. Revista Direito Tributário 
Atual. São Paulo: IBDT, nº 39, 2018, p. 352-359. 
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Estado historicamente situado. Em linhas gerais, nos países que 

se caracterizam como Estados Fiscais, extrafiscal será a tributa-

ção que não tiver por finalidade precípua prover recursos ao Es-

tado.  

Uma das questões mais importantes no estudo da extra-

fiscalidade consiste em definir a qual regime jurídico submetem-

se as normas que a veiculam. É a partir dessa definição que se 

pode verificar se a tributação extrafiscal sujeita-se ou não às li-

mitações constitucionais ao poder de tributar. 

Na doutrina estrangeira, há uma grande discussão a res-

peito de as normas extrafiscais pertencerem ou não ao Direito 

Tributário. José Casalta Nabais entende que tais normas con-

substanciam medidas de política econômico-social e, por isso, 

não integram o Direito Fiscal, situando-se no campo do Direito 

Econômico57. Klaus Tipke compartilha desse entendimento, 

afirmando que os “impostos extrafiscais não deveriam ser com-

preendidos no direito tributário, mas, conforme seu objetivo, no 

direito econômico, no direito social ou em outro ramo do di-

reito”58. Para este autor, todavia, tais normas integram o direito 

tributário exclusivamente por força do §3º, I, do Código Tribu-

tário Alemão59. 

Entre nós, Geraldo Ataliba analisou o tema sob a égide 

da Constituição Federal de 1946. Na oportunidade, afirmou o 

renomado doutrinador que a insubmissão da extrafiscalidade ao 

regime tributário implicaria fraude à Constituição60. Para Ata-

liba, o regime jurídico “a que sujeitos os tributos extrafiscais é 

rigorosamente o mesmo que o ordinário da tributação”61.  

 
57 NABAIS, José Casalta. O dever fundamental de pagar tributos, ob. Cit. p. 630; e 
Direito Fiscal. 10ª edição. Coimbra: Almedina, 2017, p. 81 
58 TIPKE, Klaus. Sobre a Unidade da Ordem Jurídica Tributária. In Direito Tributá-
rio: Estudos em homenagem a Brandão Machado. Luís Eduardo Schoueri e Fernando 
Aurelio Zilveti (coord.) - São Paulo: Dialética, 1998, p. 68. 
59 TIPKE, Klaus. Sobre a Unidade da Ordem Jurídica Tributária. Obra citada, p. 68. 
60 ATALIBA, Geraldo. Regime jurídico da extrafiscalidade. Revista Justitia – Minis-
tério Público de São Paulo, n. 52, julho – São Paulo, 1966, p. 105. 
61 ATALIBA, Geraldo. Ob. Cit., p. 115. 
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Esse entendimento prevalece à luz da Constituição Fede-

ral de 1988, sendo hoje preconizado pela maioria dos doutrina-

dores que se dedicaram ao tema62. De fato, à luz do ordenamento 

jurídico brasileiro, não há dúvida de que a tributação extrafiscal 

sujeita-se ao regime jurídico próprio dos tributos. A circunstân-

cia de a norma tributária projetar eficácia para setores além do 

direito tributário não lhe altera a natureza jurídica, não afastando 

a aplicabilidade das limitações formais e materiais da tributação.  

Deve-se reconhecer, todavia, que essa constatação não 

encerra a problemática que envolve o tema. É que a tributação 

extrafiscal, como já ressaltado, pode ser utilizada como instru-

mento de política econômica. Nestes casos, portanto, é necessá-

rio definir se as normas tributárias devem observar tão-somente 

o regime tributário ou se devem sujeitar-se também ao regra-

mento jurídico pertinente à matéria afetada pela tributação.  

Quanto a essa questão, a doutrina parece direcionar-se 

para a segunda opção. 

Para Moschetti, a tributação extrafiscal deve respeitar 

não somente os limites relativos ao poder tributário, “mas tam-

bém aqueles concernentes aos campos materiais influenciados 

indiretamente por ele”63. Schoueri segue o mesmo entendi-

mento, ponderando que as normas tributárias indutoras, por con-

substanciarem intervenção do Estado no domínio econômico, 

devem observar, além das limitações ao poder de tributar, os 

princípios próprios da ordem econômica64. Martha Toribio Leão 

assim resume o tema: 

 
62 Nesse sentido: BOMFIM, Diego. Ob. Cit., p. 3; CORREIA NETO, Celso de Barros. 
Ob. Cit. p. 92; BOMFIM, Gilson. Incentivos Tributários: conceituação, limites e con-
trole. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2016, p. 100; BARBOSA, Hermano An-

tonio do Cabo Notaroberto. Regulação econômica e tributação: O papel dos incenti-
vos fiscais. In Domingues, José Marcos (org.). Direito Tributário e Políticas Públicas. 
São Paulo: MP editora, 2008, p. 263. SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias 
indutoras e intervenção econômica. Ob. Cit. p. 231. 
63 MOSCHETTI, Francesco. Il principio dela capacita contributiva, Padova, CE-
DAM, 1973, p. 242,  apud SCHOUERI, Luís Eduardo. Ob. Cit. p. 230. 
64 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ob. Cit. p. 231 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1379_ 

 

 

Quando se trata de normas tributárias indutoras, portanto, fica 

evidente o relacionamento estreito entre a ordem tributária e a 

ordem econômica. O regime jurídico próprio das normas tribu-

tárias indutoras, por conseguinte, envolve tanto os princípios e 

regras atinentes à ordem econômica e social como aqueles re-

lativos ao Direito Tributário.65 

Dedicamo-nos, até agora, a esboçar uma ideia geral de 

extrafiscalidade. No tópico seguinte, tentaremos apresentar uma 

classificação ampla das funções dos tributos. 

 

4.1 AS FUNÇÕES DO TRIBUTO SOB O ÂNGULO ECONÔ-

MICO 

 

As funções desempenhadas pelos tributos foram estuda-

das tanto por economistas quanto por juristas. Isso evidencia o 

caráter intersistêmico da tributação, que representa inegavel-

mente um fenômeno jurídico, político e social66.  

Economistas que se dedicaram ao estudo das funções dos 

tributos examinaram a questão sob o ângulo da repercussão eco-

nômica da incidência tributária. A referência neste campo é eco-

nomista norte-americano Richard Musgrave, que também se de-

dicou ao estudo dos sistemas fiscais. 

Conforme Musgrave, a tributação possui, em uma pers-

pectiva econômica, funções alocativa, distributiva e estabiliza-

dora67.  

A função alocativa visa a minimizar problemas referen-

tes ao fornecimento de bens públicos. Parte-se da premissa de 

que os bens públicos, ao contrário dos privados, não são adequa-

damente fornecidos por meio de livre negociação entre os 

 
65 LEÃO, Martha Toribio. Controle da extrafiscalidade. São Paulo: Quartier Latin, 
2015, p. 63. 
66 Sobre as dimensões sociais e políticas da tributação: LUKIC, Melina de Souza Ro-
cha. Reforma Tributária no Brasil: Ideias, Interesses e Instituições – Curitiba: Juruá, 
2014, p. 24-27. 
67 MUSGRAVE, Richard. A; MUSGRAVE, Peggy B. Finanças públicas: teoria e 
prática. Trad. Carlos Alberto Primo Braga – São Paulo: Campus, 1980, p. 6-13. 
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agentes econômicos. Conforme Musgrave: “O mecanismo do 

sistema de mercado é adequado para o fornecimento de bens 

privados. Ele se baseia na troca, e trocas somente podem ocor-

rer quando existe o direito de propriedade exclusiva”68. Ao re-

ferir-se aos bens de natureza pública, assevera o doutrinador: “o 

problema, portanto, consiste na determinação da quantidade de 

bens públicos a ser fornecida pelo governo”69. 

A função distributiva consiste na utilização da tributação 

para ajustar a distribuição de renda e riqueza ao patamar que a 

sociedade considera justo. De acordo com o mencionado autor: 

“a função distributiva, que tenta assegurar um fornecimento efi-

ciente de bens públicos, aborda um problema típico de análise 

econômica tradicional”70.  

A função estabilizadora, por sua vez, consiste no uso de 

medidas fiscais para assegurar a manutenção do nível emprego, 

a estabilidade dos preços e uma taxa razoável de crescimento 

econômico, ou seja, na prática de medidas macroeconômicas 

pela tributação. Para Musgrave, o pleno emprego e a estabilidade 

de preços não são resultados automáticos do funcionamento do 

sistema de mercado, exigindo uma orientação política imple-

mentada pelo setor público. 

A classificação proposta por Musgrave encontrou grande 

receptividade no meio acadêmico. Trata-se, todavia, de uma 

classificação orientada por critérios eminentemente econômicos, 

que se mostra incompleta frente à natureza do fenômeno tribu-

tário. 

 

4.2 AS FUNÇÕES DO TRIBUTO SOB O ÂNGULO JURÍ-

DICO 

 

Apoiando-se na literatura jurídica alemã, Luís Eduardo 

 
68 Idem, ibidem, p. 6. 
69 Idem, ibidem, p. 7. 
70 Idem, ibidem, p. 9. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1381_ 

 

 

Schoueri propõe uma classificação das normas tributárias base-

ada nas funções que elas exercem dentro do sistema jurídico. 

De acordo com o doutrinador, as normas tributárias po-

dem apresentar função fiscal, ou arrecadatória, e função extrafi-

scal. O gênero extrafiscalidade, por esse ponto de vista, “inclui 

todos os casos não vinculados nem à distribuição equitativa da 

carga tributária nem à simplificação do sistema tributário”71. 

Deste modo, para Schoueri, a extrafiscalidade subdivide-

se em três espécies: distributiva, simplificadora e indutora72.  

A função simplificadora autoriza o legislador a adotar 

medidas globais, generalizantes, com o objetivo de tornar a tri-

butação viável ou praticável. A função distributiva tem por obje-

tivo repartir a carga tributária, o que corresponde à função de 

mesma denominação aludida por Musgrave. A função indutora, 

por sua vez, tem a finalidade de induzir ou de direcionar com-

portamentos. 

Pela abrangência de seus efeitos, a função indutora re-

presenta a principal espécie de extrafiscalidade. Sua capacidade 

de estimular ou de desestimular determinadas condutas a torna 

um poderoso instrumento de intervenção do Estado no domínio 

econômico e social. 

Reuven Avi-Yonah73, por sua vez, também analisou a 

questão sob a perspectiva jurídica. Para esse doutrinador, são 

três as possíveis funções dos tributos: arrecadatória, redistribu-

tiva e regulamentar. 

A arrecadatória visa, evidentemente, a abastecer os co-

fres públicos. A redistributiva objetiva reduzir a desigualdade na 

distribuição da renda e da riqueza, o que resulta do funciona-

mento da economia de livre mercado. A função regulamentar, 

por sua vez, é utilizada para “orientar a atividade no setor 

 
71 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ob. Cit., p. 32. 
72 Idem, ibidem, p. 32. 
73 AVI-YONAH, Reuven. Os Três Objetivos da Tributação. In Revista Direito Tribu-
tário Atual, nº 22 – São Paulo: Dialética, 2008, p. 07-29. 
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privado em direções desejadas pelo Estado”74.  

  

4.3 NOSSA CONTRIBUIÇÃO AO TEMA: A FUNÇÃO UNI-

FICADORA DO TRIBUTO 

 

Ao discorrermos sobre o Estado Fiscal, fizemos alusão a 

uma de suas características essenciais, qual seja, o fato de o re-

conhecimento estatal da propriedade privada e da livre iniciativa 

pressupor a existência do tributo. Torna-se claro, a partir dessa 

perspectiva, que o tributo representa o ponto de contato entre o 

sistema tributário e a ordem econômica. 

Se assim é, ou seja, se a imposição fiscal afigura-se como 

elemento integrante tanto da estrutura tributária quanto da ordem 

econômica, pensamos que a construção de uma tipologia das 

funções da tributação deva levar em consideração, também, os 

componentes da chamada Constituição Econômica75. 

Nessa ordem de ideias, é possível sustentar que o tributo 

exerce papel unificador da ordem econômica e do sistema tribu-

tário. O tributo, como ressaltado, reflete um determinado modo 

de ser da atividade econômica, cuja composição seria alterada 

sem a existência da imposição fiscal. Assim considerado, o tri-

buto representa verdadeiro elemento definidor da fisionomia es-

tatal. 

Visualizamos no tributo, portanto, uma função unifica-

dora. Trata-se de uma função de natureza mais interpretativa do 

 
74 AVI-YONAH, Reuven. Ob. Cit., p. 10. 
75 Conforme Vital Moreira, Constituição Econômica é “o conjunto de preceitos e ins-
tituições jurídicas que, garantindo os elementos definidores de um determinado sis-
tema económico, instituem uma determinada forma de organização e funcionamento 

da economia e constituem, por isso mesmo, uma determinada ordem económica”. 
Obra citada, p. 41. De acordo com Giberto Bercovici, a Constituição Econômica tem 
por funções a ordenação da atividade econômica, a satisfação das necessidades sociais 
e a direção do processo econômico geral e, no caso brasileiro, a função de reforma ou 
de transformação estrutural. BERCOVICI, Gilberto. Política econômica e direito eco-
nômico. Revista da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 105, ano 
2010, p. 389-406. 
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que operacional, mas que pode revelar-se útil para preservar a 

funcionalidade do sistema tributário, harmonizando-o com os 

preceitos da ordem econômica.  

É importante ressaltar que o direito tributário talvez seja 

o ramo do direito mais influenciado por fatores externos à ordem 

legal. Isso decorre da profusão de normas tributárias76 e da cir-

cunstância, já mencionada, de o tributo modelar-se sobre estru-

turas socioeconômicas. Essa permeabilidade torna o direito tri-

butário suscetível a alterações legislativas que, não raramente, 

apresentam-se como verdadeiras contrarreformas. É fundamen-

tal, portanto, estabelecer mecanismos que preservem a raciona-

lidade e a funcionalidade do sistema tributário. 

 A função unificadora do tributo, todavia, não se ajusta 

ao plano da fiscalidade nem à categoria da extrafiscalidade. 

Trata-se, assim, de um tertium genus. Sua incorporação à tipo-

logia das funções tributárias exigiria, por conseguinte, uma re-

formulação de ordem geral nas classificações elaboradas pela 

doutrina. 

Nessa linha de raciocínio, entendemos ser adequado 

agrupar as funções dos tributos em duas espécies: ordinárias e 

extraordinárias. A funções ordinárias, presentes em toda tributa-

ção, corresponderiam às funções unificadora e arrecadatória. As 

funções extraordinárias, por sua vez, assim designadas por ope-

rarem em determinadas situações, compreenderiam as funções 

distributiva e indutora. 

A função simplificadora, sob nossa ótica, não corres-

ponde propriamente a uma função do tributo, sendo, antes, des-

dobramento da praticabilidade tributária. A praticabilidade, ou 

praticidade, tributária orienta o processo de criação de normas 

jurídicas, objetivando reduzir a complexidade do sistema 

 
76 De acordo com Ives Gandra da Silva Martins, “o Brasil cria 36 novos atos legisla-
tivos ou executivos diários, na Federação, desde a Constituição de 1988, recorde ab-
soluto, se comparado com a performace de outros países”. MARTINS, Ives Gandra 
da Silva. In Barreto, Aires Fernandino et all. Tributação e desenvolvimento. Segu-
rança jurídica na Tributação e estado de direito – São Paulo: Noeses, 2005, p. 282. 
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tributário77. Opera no plano legal e infralegal, abrangendo, as-

sim, tanto a função legiferante quanto as atividades exercidas 

pela Administração Tributária.  

Com essas considerações, passamos a analisar a neutra-

lidade tributária, questão intimamente ligada às funções dos tri-

butos. 

 

5 A NEUTRALIDADE TRIBUTÁRIA 

 

O liberalismo econômico, que se instaurou na Europa 

ocidental no último quarto do século XVIII e que predominou 

até o início do século XX, não influenciou apenas as estruturas 

econômicas e sociais então existentes78. O direito, enquanto or-

dem normativa permeada por valores, também foi intensamente 

afetado pela atmosfera individualista característica da ideologia 

liberal. 

Muito além de uma teoria econômica, o liberalismo re-

presentou uma corrente política e filosófica que objetivava limi-

tar o poder estatal e assegurar a economia de mercado79. Consi-

derados esses propósitos, é natural que tal corrente tenha se 

 
77 Daniel Giotti de Paula defini praticabilidade tributária como “a prescrição jurídica 
implícita no ordenamento jurídico brasileiro, de natureza principiológica, indicativa 
da busca de um estado de redução de complexidade do sistema tributário, especial-

mente induzindo e facilitando o cumprimento das normas relativas ao fenômeno tri-
butário por parte dos contribuintes, bem como contribuindo para uma atuação mais 
eficiente e equitativa da Administração Tributária”. DE PAULA, Daniel Giotti. A 
praticabilidade no Direito Tributário: controle jurídico da complexidade – Rio de 
Janeiro: Grupo Multifoco, 2018, p. 343. Abstraída a questão da natureza principioló-
gica, com a qual não concordamos, aderimos à definição dada pelo autor. 
78 Como observa Fábio Nusdeo, desde o final do século XVII começaram a surgir, na 
Europa ocidental, correntes de pensamento voltadas a contestar o poder absoluto dos 

monarcas e enaltecer o ideal de liberdade. NUSDEO, Fábio. Curso de economia: in-
trodução ao Direito Econômico, 10ª edição - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, 
p. 105. 
79 Conforme Martin Kriele, “o liberalismo como movimento político buscava, em ge-
ral, atingir dois objetivos: o Estado Constitucional e a economia de mercado”. 
KRIELE, Martin. Introdução à Teoria do Estado. Trad. Urbano Carvelli – Porto Ale-
gre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2009, p. 240. 
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voltado contra a atuação do Estado na economia. 

A neutralidade tributária, ou fiscal, constitui uma proje-

ção, no campo tributário, do liberalismo econômico. Em sua 

acepção absoluta, a neutralidade proclama que a tributação, 

tanto quanto possível, não deve intervir no processo econômico, 

ou seja, que a imposição fiscal não deve influenciar as atividades 

de produção, de circulação e de consumo de bens e serviços. A 

expressão leave them as you find them rule of taxation, conhe-

cida como a Regra de Edimburgo, bem elucida o sentido de tri-

butação neutra que a concepção absoluta de neutralidade denota. 

A neutralidade tributária, em seu sentido absoluto, é cla-

ramente incompatível com nosso ordenamento jurídico. O art. 

174 da Constituição Federal de 1988 autoriza o Estado a atuar 

no domínio econômico e social, o que pode ser efetivado por 

diversos instrumentos jurídicos, inclusive por meio da tributa-

ção. No que diz respeito à política de desenvolvimento urbano, 

aliás, o Texto Constitucional determina expressamente a utiliza-

ção de tributo com finalidade indutora, como se observa do art. 

182, §4º, inc. II, da Constituição Federal. 

Com o declínio do liberalismo econômico e a conse-

quente assunção, pelo Estado, de tarefas outrora reservadas ex-

clusivamente a particulares, a neutralidade adquiriu uma cono-

tação mais restritiva. A constatação de que o tributo sempre in-

terfere de algum modo no comportamento dos agentes econômi-

cos também contribuiu para limitar o alcance do conceito em 

análise.    

Atualmente, apenas a acepção relativa da neutralidade 

tributária é objeto de considerações relevantes. Com os contor-

nos atuais, a neutralidade tributária preconiza que o Estado não 

deve adotar medidas tributárias que ocasionem distorções entre 

agentes econômicos que se encontrem em situações equivalen-

tes, a não ser que tais medidas se revelem indispensáveis para 

corrigir falhas estruturais80 ou para estimular ou desestimular 

 
80 Nesse sentido: VITALIS, Aline. Justiça Fiscal, Neutralidade e Compliance: 
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determinadas condutas.  

Em sua concepção relativa, portanto, a neutralidade tri-

butária constitui um desdobramento do princípio da livre con-

corrência. A interrelação entre esses dois conceitos é tão intrín-

seca que Heleno Taveira Torres prefere adotar a expressão neu-

tralidade concorrencial. Para o referido doutrinador: 
O princípio da neutralidade concorrencial permite a interven-

ção do Estado na economia – inclusive por meio de normas 

tributárias -, mas impede que sejam privilegiados determinados 

agentes econômicos em detrimento de outros que atuem no 

mesmo mercado relevante, de forma a provocar distúrbios con-

correnciais81. 

A neutralidade tributária, por outro lado, dois vetores ou 

aspectos: um negativo, a proclamar que a política fiscal não deve 

interferir no mecanismo de mercado; e outro positivo, segundo 

o qual o Estado deve adotar políticas fiscais que fomentem a 

concorrência82.  

O aspecto positivo da neutralidade compatibiliza-se com 

a incumbência de o Estado atuar como agente regulador da ati-

vidade econômica. Sob esse aspecto, está o Estado juridicamente 

obrigado a editar atos estatais, dentre os quais normas tributá-

rias, com o objetivo de corrigir as falhas de mercado.  

Conforme Fábio Nusdeo, falhas de mercado são imper-

feições ocorridas no funcionamento do mercado, originárias da 

racionalidade puramente formal do liberalismo econômico. Tais 

imperfeições podem comprometer a mecânica do sistema eco-

nômico, e a constatação de sua existência legitima, nos planos 

político e econômico, a intervenção estatal na economia. 

 
Desafios atuais de regulação e política tributária. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2018, 
p. 5. 
81 TORRES, Heleno Taveira. Relação entre Constituição Financeira e Constituição 
Econômica. In LOBATO, Valter de Souza (coord.). Extrafiscalidade: conceito, inter-
pretação, limites e alcance. Belo Horizonte: Forum, 2017, p. 134. 
82 Assim: ROTHMANN, Gerd Willi. Tributação, Sonegação e Livre Concorrência, In 
FERRAZ, Roberto Catalano Botellho (coord.) – Princípios e Limites da Tributação 2 
– Os Princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 
2009, p. 341. 
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Compreendem as falhas de mobilidade, de transparência, de es-

trutura, de sinalização, de incentivo e os custos de transação83. 

No Brasil, a neutralidade tributária está prevista, em seu 

aspecto positivo, no art.146-A da Constituição Federal, introdu-

zido pela Emenda Constitucional nº 42/200384. A inserção desse 

dispositivo constitucional no capítulo reservado ao sistema tri-

butário nacional revela o enlace existente entre a tributação e a 

ordem econômica. Isso vem a confirmar nosso pensamento de 

que as normas tributárias indutoras, especialmente as de cunho 

interventivo, representam verdadeiro ponto de contato entre o 

sistema tributário e a ordem econômica. 

O aspecto negativo da neutralidade, por sua vez, pode ser 

extraído da conjugação do princípio da livre concorrência, prin-

cípio informador da ordem econômica (art. 170, inc. IV, da 

Constituição Federal), com o princípio da isonomia. No plano 

infraconstitucional, a recente Lei nº 13.874/201985, conhecida 

como Lei da Liberdade Econômica, contém dispositivo que, 

mesmo não se referindo expressamente à tributação, pode ser 

considerado instrumento de concretização da neutralidade tribu-

tária. 

A natureza jurídica da neutralidade tributária é questão 

controvertida na doutrina. Sobre o tema há, resumidamente, três 

posições: a que considera a neutralidade um princípio jurídico 

específico86; a que a vê como um desdobramento do princípio da 

 
83 NUSDEO, Fábio. Ob. Cit., p. 118. 
84 Para Rodrigo Maito da Silveira, o dispositivo constitucional em referência explicita 
uma feição específica do princípio da neutralidade, enquanto um desdobramento do 
princípio da igualdade. SILVEIRA, Rodrigo Maito da. Tributação e Concorrência. 
Sério Doutrina Tributária, Vol. IV. São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 102. 
85 Dispõe o art. 4º, inc. I, da Lei nº 13.874/2019: É dever da administração pública e 

das demais entidades que se vinculam a esta Lei, no exercício de regulamentação de 
norma pública pertencente à legislação sobre a qual esta Lei versa, exceto se em estrito 
cumprimento a previsão explícita em lei, evitar o abuso do poder regulatório de ma-
neira a, indevidamente: I - criar reserva de mercado ao favorecer, na regulação, grupo 
econômico, ou profissional, em prejuízo dos demais concorrentes; (...). 
86 Aderem a essa concepção, exemplificativamente, Paulo Caliendo, Rodrigo Maito 
da Silveira, Gerd Willi Rothmann e Aline Vitalis, respectivamente em: CALIENDO, 
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livre concorrência ou mesmo da igualdade87; e a que a compre-

ende como uma mera diretriz programática de certos sistemas 

fiscais88. Entendemos prematuro, no atual estágio doutrinário, 

afirmar que uma determinada orientação prepondere sobre as de-

mais. 

O Supremo Tribunal Federal dirimiu importantes contro-

vérsias com fundamento na neutralidade tributária. No Recurso 

Extraordinário nº 550.769, julgado em sessão plenária em 22 

maio de 201389, o Tribunal analisou a compatibilidade do art. 2º, 

inc. II, do Decreto-Lei nº 1.593/197790 com a Constituição Fe-

deral. Referido dispositivo condiciona a concessão de registro 

especial para a fabricação de cigarro ao cumprimento de obriga-

ções tributárias, principais e acessórias, relativamente a tributos 

federais. A norma jurídica em questão, portanto, impede que so-

ciedades empresárias que estejam inadimplentes produzam ci-

garros.  

Na ocasião, entendeu a Corte Suprema que a norma em 

questão, embora conduza à proibição do exercício de atividade 

 
Paulo. Curso de Direito Tributário – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 196; SILVEIRA, 
Rodrigo Maito da. Tributação e Concorrência – Sério Doutrina Tributária, vol. IV - 
São Paulo: Quartier Latin, 2011, p. 38; ROTHMANN, Gerd Willi. Obra citada, p. 
341; VITALIS, Aline. Obra citada, p. 34.  
87 Conforme Humberto Ávila, “a neutralidade melhor representa uma manifestação 
estipulada da própria igualdade na sua conexão com o princípio da liberdade de 

concorrência, notadamente no aspecto negativo da atuação estatal”. ÁVILA, Hum-
berto. Teoria da igualdade tributária, 3ª edição – São Paulo: Malheiros, 2015, p. 103 
88 Assim: Celso de Barros Correia Neto: “Destarte, aquilo que se chama de ‘neutra-
lidade fiscal’ ou ‘tributária’ é antes um anseio ou uma diretriz programática de certos 
sistemas fiscais do que uma condição ínsita à tributação em si”. CORREIA NETO, 
Celso de Barros. O Avesso do Tributo, 2ª edição - São Paulo: Almedina Brasil, 2016, 
p. 103. 
89 Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. RE nº 550.769/RJ – Relator Ministro 

Joaquim Barbosa, DJE 03/04/2014. 
90 O dispositivo em questão possui a seguinte redação: Art. 2o  O registro especial 
poderá ser cancelado, a qualquer tempo, pela autoridade concedente, se, após a sua 
concessão, ocorrer um dos seguintes fatos: (Redação dada pela Medida Provisória nº 
2158-35, de 2001). (...) II - II - não-cumprimento de obrigação tributária principal ou 
acessória, relativa a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita 
Federal; (Redação dada pela Lei nº 9.822, de 1999). 
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econômica, não configura sanção política em matéria tributária. 

Sanções políticas, como se sabe, são proibições ou restrições ir-

razoáveis impostas a contribuintes como meio indireto para 

obrigá-los a pagar tributos, sendo pacífica a jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal no sentido de considerá-las proibi-

das91. A descaracterização da sanção política, na oportunidade, 

decorreu da constatação de que o afastamento da norma impli-

caria vantagem concorrencial sobre os demais agentes econômi-

cos. Conforme o Relator, Ministro Joaquim Barbosa: 
Não há que se falar em sanção política se as restrições à prática 

de atividade econômica objetivam combater estruturas empre-
sariais que têm na inadimplência tributária sistemática e cons-

ciente sua maior vantagem concorrencial. Para ser tida como 

inconstitucional, a restrição ao exercício da atividade econô-

mica deve ser desproporcional e não-razoável. 

Contribuiu para formar a convicção dos Ministros pare-

cer elaborado por Tércio Sampaio Ferraz Júnior, no sentido de 

que a norma em questão “fortalece a livre iniciativa, sendo per-

feitamente adequada em termos de razoabilidade aos fins a que 

se destina, mantendo-se dentro das exigências do princípio da 

neutralidade concorrencial do Estado”92.  

No Recurso Extraordinário nº 627.54393, a neutralidade 

tributária foi expressamente utilizada pelo Supremo Tribunal 

Federal para solucionar a questão posta em julgamento. Na oca-

sião, o Tribunal foi instado a se pronunciar sobre a constitucio-

nalidade do art. 17, inc. V, da Lei Complementar nº 123/200694, 

que impede a adesão ao Simples Nacional de microempresas e 

 
91 Os enunciados 70, 323 e 547 da súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal proíbem a utilização de sanções políticas. 
92 Página 09 do voto vista do Ministro Ricardo Lewandowski. 
93 Supremo Tribunal Federal. Tribunal Pleno. RE nº 627.543/RJ – Relator Ministro 
Dias Toffoli, DJE 29/10/2014. 
94 Eis a redação do art. 17, inc. V, da Lei Complementar nº 123/2006: Art. 17. Não 
poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a mi-
croempresa ou empresa de pequeno porte:  (...). V - que possua débito com o Instituto 
Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou 
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa; (...). 
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de empresas de pequeno porte que possuam débito com o Insti-

tuto Nacional de Seguro Social ou com as Fazendas Públicas de 

todas as esferas da federação.  

A Corte Suprema, no caso, afastou o argumento de que a 

norma em questão configura sanção política em matéria tributá-

ria, assim o fazendo com base na neutralidade tributária. Con-

forme o Relator, Ministro Dias Toffoli: 
Portanto, a condicionante do inciso V do art. 17 da LC123/06 

[sic] não caracteriza, a priori, como fator de desequilíbrio con-
correncial, pois se constitui em exigência imposta a todas as 

pequenas empresas e as microempresas (MPE), bem como a 

todos os microempreendedores individuais (MEI), devendo ser 

contextualizada, por representar também, forma indireta de se 

reprovar a infração das leis fiscais e se garantir a neutralidade, 

com enfoque maior na livre concorrência. 

A utilização da neutralidade tributária ainda é incipiente 

no país. Possivelmente esse quadro se reverta com o tempo, con-

siderada a importância da neutralidade para o adequado exercí-

cio da tributação. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Do que foi exposto, pode-se concluir que tributo não re-

presenta apenas o instrumento jurídico próprio para efetivar a 

transferência de parcela do patrimônio privado para o Estado. O 

tributo é um instituto portador de duas dimensões, na medida em 

que, simultaneamente, restringe a propriedade privada e a liber-

dade individual e garante-lhes o reconhecimento pelo Estado. 

É possível conceber o tributo, assim, como uma das mais 

representativas expressões jurídico-institucionais do sistema ca-

pitalista. Há, assim uma clara função unificadora desempenhada 

pelo tributo, que se apresenta como o elemento estrutural que 

interliga o sistema tributário e a ordem econômica. A função 

unificadora, que não se ajusta nem ao plano da fiscalidade nem 

à categoria da extrafiscalidade, pode apresentar-se como instru-

mento útil a preservar a racionalidade e a funcionalidade do 
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sistema tributário.  

Obviamente que a exação tributária reveste-se dessas ca-

racterísticas somente no contexto do Estado Fiscal. Tal é o Es-

tado que, dentre outros pressupostos, retira seu suporte finan-

ceiro da tributação e que preserva o caráter subsidiário da atua-

ção estatal na economia. Há de se considerar, todavia, que nem 

a subsidiariedade nem a neutralidade tributária impedem o Es-

tado de implementar medidas de política fiscal para corrigir fa-

lhas de mercado ou mesmo para estimular ou desestimular de-

terminados comportamentos de agentes econômicos. 
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