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RESUMO 
 

 

PIEKNY, Walter Erich. Carbon tax e Soda tax: Uma contribuição ao estudo da 

extrafiscalidade. Tese de Láurea (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

 Visando a diminuir as emissões de carbono e o consumo de bebidas açucaradas, 

diversas nações estão implementando, respectivamente, o carbon tax e o soda (sin) tax, os 

quais ainda não existem no Brasil, apesar de discussão sobre suas implementações. 

Entretanto, com as mudanças sociais e econômicas enfrentadas pelo mundo, alterando-se o 

papel do Estado na sociedade, cada vez mais se discute a limitação da atividade estatal de 

direcionamento dos hábitos dos cidadãos, não fugindo ao Direito Tributário a necessidade de 

se amoldar às novas intenções da população quanto a esse protagonismo estatal. Nesse 

panorama, é necessário analisar, com especial atenção ao carbon tax e ao soda tax, as 

delimitações à utilização de normas tributárias extrafiscais, as quais possuem como 

fundamento de existência a indução de comportamentos por meio do Direito Tributário. 

Busca-se compreender por este estudo a forma dos dois possíveis tributos a serem 

implementados no Brasil, de acordo com as experiências internacionais existentes, partindo-

se para a análise da natureza e da caracterização da norma tributária indutora, bem como a 

conformidade dos dois tributos com o sistema tributário brasileiro. Dessa forma, perquirem-

se as delimitações principiológicas referentes às normas tributárias indutoras e, nesse sentido, 

realiza-se minuciosa análise jurisprudencial do posicionamento do Supremo Tribunal 

Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Carobn Tax; Soda Tax; Delimitação da Extrafiscalidade Tributária; Direito 

Tributário; Intervenção Socioeconômica.  
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ABSTRACT 

 

 

PIEKNY, Walter Erich. Carbon tax e Soda tax: Uma contribuição ao estudo da 

extrafiscalidade. Tese de Láurea (Bacharelado em Direito) - Faculdade de Direito, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

 

 In order to reduce carbon emissions and the consumption of sugar sweetened 

beverages, several nations are implementing the carbon tax and the soda (sin) tax, which do 

not exist in Brazil yet, although the implementation of the both is being discussed. However, 

with the social and economic changes faced by the world, with the consequently changing of 

the role of the State in society, the limitation of the state activity in directing the habits of 

citizens is increasingly discussed. Thus, there is a necessity for the adaptation of the Tax Law 

with the new intentions of the population regarding state protagonism. In this context, this 

study seeks to analyze, with special attention to carbon tax and soda tax, the limits to the use 

of extra-fiscal tax rules, which are based on the induction of behaviors through Tax Law. 

Thereby, the study begins by analyzing the two possible taxes to be implemented in Brazil, 

according to existing international experiences. Then, the nature and characterization of the 

inducing tax rule is analyzed, as well as the accordance of taxes with the Brazilian tax system. 

Finally, the study seeks the principiological delineations related to inducing tax rules and the 

positioning of the Supreme Federal Court is perpetuated, with a deep analysis of its 

jurisprudence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Carbon Tax; Soda Tax; Extra-fiscal Taxes Delimitation; Tax Law; 

Socioeconomic Interventions. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Nesta Tese defende-se que é possível, no Brasil, a instituição de tributos indutores nos 

moldes da experiência mundial com o Carbon Tax e o Soda Tax, utilizando o Estado seu papel 

condutor da sociedade. Havendo a possibilidade de instituição de tributos de caráter indutor, 

ressalta-se que existem delimitações aos tributos indutores diferenciadas das delimitações aos 

tributos de caráter eminentemente fiscal, uma vez que, intentando a induzir comportamentos, o 

Estado necessariamente precisa privilegiar certos grupos em detrimento de outros, algo que 

seria impensável para o tributo que tenha, em sua natureza, mais fortemente o caráter fiscal, já 

que todos os tributos possuem caráter fiscal e extrafiscal. 

 O tema é relevante porque com a maior preocupação ambiental, buscam-se formas de 

estimular o desenvolvimento sustentável, figurando o carbon tax como uma das políticas de 

Estado para tanto; com o aumento da obesidade mundial, estimula-se cada vez mais a criação 

hábitos saudáveis na população, entre eles, o menor consumo de bebidas açucaradas, foco do 

soda tax, que busca desestimular o consumo desses produtos por meio de aumento no custo; no 

caso dos dois tributos, há diversas sinalizações de que a instituição no Brasil está próxima. 

 

1.1. Problemática  
  

 Por enquanto, apesar das crescentes discussões legislativas e da sociedade em geral, 

ainda não houve a instituição, no Brasil, do tributo sobre a emissão de carbono e do tributo 

sobre bebidas açucaradas, os quais visam a induzir comportamentos ambientais e de melhora 

de saúde da sociedade. 

 Surgem, então, diversas discussões. 

 A primeira delas, quanto à própria natureza do conceito de tributo e sua legitimação, 

toca no questionamento quanto à possibilidade de utilização do tributo como instrumento 

indutor da sociedade, seja da economia, seja de comportamentos humanos em geral, vista a 

definição de tributo trazida pelo art. 3º do CTN1. Havendo a tendência histórica de utilização 

do Direito Tributário como indutor de comportamentos, resta buscar a diferenciação entre a 

norma tributária fiscal e a norma tributária indutora, visto que ainda que a discussão não seja 

recente, dada a complexidade do tema, continua em alta. Ainda, da confusão entre as duas 

 
1 Art. 3º, CTN: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 

que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente 

vinculada. 
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normas, podem ocorrer efeitos danosos aos contribuintes na medida em que tributo fiscal que 

extrapole suas delimitações constitucionais possa ser considerado constitucional se os 

instituidores alegarem função extrafiscal, ainda que inexistente, e o STF assim o entenda. 

 Por outro lado, o art. 170 da CF2 ganha papel de destaque no estudo da delimitação do 

efeito indutor da norma tributária, levando-se em consideração a definição de moldes estatais 

para a ordem econômica. 

 Quanto ao Carbon Tax, surgem discussões acerca da limitação de intervenção estatal 

sobre a atividade empresarial, visto que a Constituição garante, com máxima importância, os 

princípios da livre iniciativa, livre concorrência e da propriedade privada, elencados pelo art. 

1º, IV3, art. 5º, XII4 e art. 170, IV. De toda forma, o Constituinte também possuía preocupação 

com a proteção do meio ambiente, trazendo garantias de proteção ambiental, visando à 

possibilidade de uma vida digna aos cidadãos brasileiros, conforme notamos no art. 5º, LXXIII5, 

art. 170, VI, e art. 2256. Notável, portanto, a necessidade de sopesamento que há de ser feito 

pelo legislador ao implementar um tributo de caráter indutor ambiental, discussão que surgirá 

quando da implementação do Carbon Tax. 

 Da mesma forma, também há sopesamentos a serem realizados na instituição do Soda 

Tax. Há, todavia, diferencial de aplicação principiológica, pois enquanto o Carbon Tax atua no 

plano empresarial, o Soda Tax tem efeito modulador de comportamentos diretamente na vida 

privada dos cidadãos, sendo necessária maior cautela quanto à concessão de poder estatal para 

tanto. As liberdades individuais dos cidadãos, conhecidos como direitos de primeira geração, 

 
2 Art. 170, CF: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - 

soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa 

do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades 

regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 

constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. Parágrafo único. É assegurado 

a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, 

salvo nos casos previstos em lei.  
3 Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV - os valores sociais do 

trabalho e da livre iniciativa. 
4 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) XXII - é garantido o direito de propriedade. 
5 Art. 5º, Inciso LXXIII: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo 

ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e 

ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência. 
6 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- 

lo para as presentes e futuras gerações. 
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estão amplamente elencados pelo art. 5º, CF, garantindo ao cidadão, por exemplo, a legalidade, 

a qual proporciona a liberdade de, não sendo um produto ou ação proibidos, ser possível 

consumi-lo ou realizá-la. Por outro lado, também o Constituinte garantiu a saúde como direito 

fundamental de todos os cidadãos brasileiros, como notamos pelo art. 6º7, art. 24, inciso XII8, a 

exceção do art. 167, inciso IV9, art. 19410 e os arts. 196 a 20011. Elencado o valor especial dado 

ao direito à saúde trazido pelo Constituinte, haverá embates contrapondo-o à liberdade 

individual ao se buscar uma delimitação do direito dos cidadãos de consumirem produtos 

lícitos. 

 A questão central, portanto, encontra-se na necessidade de busca pela conformidade 

entre os dois tributos indutores a serem implementados no Brasil e os diversos princípios que 

regem a República e o próprio sistema tributário brasileiro. 

 

1.2. Justificativa de relevância 
  

 Quanto ao carbon tax, o tema é relevante porque, no cenário internacional, a degradação 

do meio ambiente está entre as maiores preocupações da sociedade. A corrida industrial resultou 

no desenvolvimento da economia, mas a deterioração dos biomas alertou os políticos e a 

sociedade civil acerca da necessidade de balancear o desenvolvimento econômico com a 

preservação do meio ambiente. É crescente a busca pelo chamado “desenvolvimento 

sustentável”, e atualmente há uma busca incansável por fontes limpas de energia, dada a 

degradação trazida por combustíveis fósseis, notadamente noviços ao meio ambiente. 

 No Brasil, o “desenvolvimento sustentável” da economia tem papel de destaque12, sendo 

considerado, inclusive, um dos pilares para o desenvolvimento do país. A proteção ambiental é 

 
7 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição 
8 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: (...) XII - 

previdência social, proteção e defesa da saúde. 
9 Art. 167. São vedados: IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 

repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos 

para as ações e serviços públicos de saúde (...) 
10 Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 

da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
11 Art. 196. 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 e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. 
12 FREITAS, Juarez. O Tributo e o Desenvolvimento Sustentável. Revista Novos Estudos Jurídicos – Eletrônica, 

Volume 21 (dezembro/2016). Disponível em <http://livros-e-revistas.vlex.com.br/vid/tributo-desenvolvime-nto-

sustentavel-701527405>. Último acesso em 11/06/2020. 

http://livros-e-revistas.vlex.com.br/vid/tributo-desenvolvime-nto-sustentavel-701527405
http://livros-e-revistas.vlex.com.br/vid/tributo-desenvolvime-nto-sustentavel-701527405
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garantida pelo art. 225, CF e, por essa razão, a busca pela criação de um sistema ecologicamente 

neutro ou o menos danoso possível também deve refletir no sistema tributário brasileiro. 

 Dessa forma, reprimir as emissões de carbono não é apenas uma política de governo, 

mas verdadeira política de Estado, em fiel cumprimento ao art. 225, CF. A lógica estabelecida 

pelo constituinte originário é que não basta, unicamente, que haja um crescimento 

inconsequente econômico. É necessária, além disso, a manutenção de um sistema ecológico 

apto a permitir que as gerações presentes e futuras possam viver de forma plena e saudável. 

 Nessa toada, figurando a emissão de carbono o papel de um dos principais inimigos do 

equilíbrio ambiental, acendem-se alertas às autoridades e aos cidadãos não só do Brasil, mas do 

mundo inteiro. 

 No Relatório Air Quality Life Index/202013, produzido pela Universidade de Chicago, 

expondo dados de preocupação mundial, indicou-se que, em média, a população global está 

exposta a 29 µg de poluição por metro cúbico, aproximadamente o triplo do máximo de 10 

µg/m3 recomendados pela OMS. Estima-se que aproximadamente 5,9 bilhões de pessoas (79% 

da população mundial) são afetadas pela poluição do ar. Dessa forma, os efeitos sociais e 

econômicos são de grande relevância, pois com a exposição à poluição, calcula-se que haja uma 

redução da expectativa média de vida de cada pessoa em aproximadamente dois anos. Estima-

se que os efeitos danosos causados pela poluição do ar reduziram aproximadamente 14,3 

bilhões de anos da população mundial, com o evidente impacto econômico então resultante. 

Além disso, equiparam-se aos efeitos do cigarro e correspondem ao dobro dos danos 

relacionados ao consumo de álcool e de drogas, a 05 vezes os danos relacionados ao HIV e a 

29 vezes os danos decorrentes do terrorismo e de outros conflitos armados14.  

 Além disso, de acordo com o Relatório Carbon Major Report15, entre os anos de 1998 

a 2015, 71% dos gases responsáveis pelo efeito estufa16 foram produzidos por apenas 100 

empresas produtoras de combustíveis fósseis. No mesmo período, apenas 25 dessas produtoras 

foram responsáveis pela emissão de 51% dos gases responsáveis pelo efeito estufa. 

 
13 GREENSTONE, Michael e FAN, Claire. Air Quality Life Index, Annual Update. Chicago University. Disponível 

em <https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2020/07/AQLI_2020_Report_FinalGlobal-1.pdf>. 

Último acesso em 13/07/2020. 
14 Ibidem. 
15 GRIFFIN, Paul. The Carbon Majors Database, CDP Carbon Majors Report 2017. Climate Accountability 

Institute. Disponível em  <https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn. 

com/cms/reports/documents/000/002/327/original/Carbon-Majors-Report-2017.pdf?1501833772>. Último 

acesso em 15/06/2020. 
16 VARELA, Begoña, SESTO, Vanessa e RODEJA, Isabel García. Na Investigation of Secondary Students’ Mental 

Models of Climate Change and the Greenhouse Effect. Res Sci Education. Disponível em: 

<https://link.springer.com/article/10.1007/s11165-018-9703-1#citeas>. Último acesso em 17/06/2020. 

https://aqli.epic.uchicago.edu/wp-content/uploads/2020/07/AQLI_2020_Report_FinalGlobal-1.pdf
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 Interessante notar, ainda, que 59% da emissão mundial de carbono parte de empresas 

exclusivamente estatais, 32% parte de empresas públicas que possuem, também, investidores 

privados, e apenas 9% provém de empresas integralmente privadas, o que gera reflexos quando 

das discussões sobre a instituição do tributo sobre o carbono.  

 Discute-se, então, a criação do Carbon Tax de duas possíveis formas, como será 

aprofundado nesta Tese: por meio da instituição de tributação direta sobre a quantidade de 

carbono emitida ou por meio da criação de Emission Trading Schemes, que é um sistema de 

concessões de permissões de emissão de carbono, com cada empresa detendo uma cota, 

podendo compra-las ou vende-las a outras empresas, de acordo com sua necessidade, não se 

tratando, nesse segundo caso, exatamente de um mecanismo tributário, mas financeiro. 

 Já quanto ao soda tax, nota-se a relevância do tema em análise em razão da crescente 

preocupação com a obesidade mundial. Em estudo publicado no ano de 201317, divulgou-se 

alarmante dado acerca da obesidade ao redor do mundo: cerca de 2 bilhões de pessoas estavam 

acima do peso ou são obesas, havendo, entre os anos de 1980 e 2013, um aumento no número 

de pessoas acima do peso na faixa de 28,8% para 36,9%, entre os homens, e de 29,8% para 38% 

entre as mulheres. O maior crescimento percentual se deu entre os adolescentes e as 

adolescentes, de 5 a 17 anos, com um aumento de 8,1% para 12,9% entre os garotos e de 8,4% 

para 13,4% entre as garotas. 

 A obesidade resulta em diversas doenças e complicações, como doenças 

cardiovasculares, câncer, diabetes, osteoporose e doenças renais. Aproximadamente 3,4 

milhões de pessoas morrem por ano em razão de doenças relacionadas à obesidade18. 

 Discute-se a implementação do soda tax no molde de tributos sobre o consumo, 

focando-se no caráter eminentemente extrafiscal. 

 Destaca-se que ao longo desta Tese não se ratifica recorrente posicionamento ideológico 

de incumbir às empresas o papel de agentes promovedoras da destruição ambiental e social. 

Entretanto, não se pode ignorar o fato de que algumas (restritas) regulações são necessárias a 

fim de forçar empresas a cumprirem determinadas diretrizes ambientais e sociais para que 

eventuais prejuízos à população sejam minimizados.  

 
17 FLEMING, Tom, ROBINSON, Margaret, THOMSON, Blake et al, The Lancet. Global, regional, and national 

prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980–2013: a systematic analysis for the 

Global Burden of Disease Study 2013. Disponível em <https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS014 

0-6736(14)60460-8/fulltext>. Último acesso em 05/07/2020. 
18 HAMMER, Mike. Taxing Sugar-Sweetened Beverages: A Bittersweet Solution. Bulletin for International 

Taxation, 2018 (Volume 72), No. 3 Disponível em: <https://research.ibfd.org/#/doc?url=/collections/bit/html/ 

bit_2018_03_int_1.html>. Último acesso em 11/06/2020. 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS014%200-6736(14)60460-8/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS014%200-6736(14)60460-8/fulltext
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 Também merece especial atenção o tema estudado nesta Tese pelo fato de o Brasil estar 

passando por discussões sobre alterações relativas ao sistema tributário, afetando-se todos os 

entes da federação, aproximando-se o momento de instituição dos dois tributos estudados. As 

discussões nascem por meio da Reforma Tributária trazida pela PEC 110/201919 e pela PEC 

45/201920, bem como por diversas sinalizações emanadas pelo Ministério da Economia e maior 

amplitude do tema por meio de canais de comunicação, seja ao tributo sobre o carbono21, seja 

ao tributo sobre o pecado22. 

 Nessa linha, considerando-se a abrangência dos estudos acerca da extrafiscalidade 

tributária, esta Tese engloba, também, fatores econômicos, sanitários e ambientais em sua 

análise, buscando trazer uma maior completude de análise dos objetos de estudo. 

 Por fim, destacamos a relevância do tema estudado pela ainda restrita quantidade de 

artigos e estudos referentes ao Carbon Tax e ao Soda Tax escritos na língua portuguesa, 

pretendendo-se, por meio desta Tese, auxiliar-se a discussão e difusão acadêmica e social acerca 

dessas novas tributações, as quais consistirão em novos encargos fiscais criados aos 

contribuintes em nome do direcionamento estatal da vida de seus cidadãos. Assumindo o Estado 

caráter paternalista, é necessário que a sociedade reflita acerca dos limites que pretende impor 

a esse poder. 

 

1.3. Objetivos 
  

 Como objetivos desta Tese, elenca-se: 

 I - Objetivo principal: realizar análise aprofundada sobre o cabimento das figuras 

tributárias Carbon Tax e Soda Tax no contexto tributário e constitucional brasileiro, 

considerando-se que são enquadradas no conceito de normas tributárias indutoras, de forma que 

fogem ao mero fiscalismo do Estado.  

 
19 BRASIL. Senado Federal. Íntegra da PEC 110/2019 disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=7977850&ts=1597069265092&disposition=inline>. Último acesso em 25/07/2020. 
20 BRASIL. Câmara dos Deputados. Íntegra da PEC 45/2019 disponível em: <https://www.camara.leg.br/ 

proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0664F77C3302966D9C2DA0E40EADCB6F.proposicoesWeb

Externo1?codteor=1728369&filename=PEC+45/2019>. Último acesso em 25/07/2020. 
21 VALOR ECONÔMICO. Tributação sobre o carbono e a PEC 45. Disponível em: <https://valor.globo.com/ 

legislacao/noticia/2019/09/30/tributacao-sobre-carbono-e-a-pec-45.ghtml>. Último acesso em 20/08/2020. 
22 SCAFF, Fernando Facury. A proposta de Paulo Guedes para tributação do pecado e do sexo. Consultor Jurídico, 

2020. Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2020-jan-27/justica-tributaria-proposta-guedes-tributacao-

pecado-sexo>. Último acesso em 20/08/2020. 
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 II – Objetivo específico: investigar as formas como os dois tributos foram 

implementados ao redor do mundo, a fim de, comparativamente, entender qual seria a forma 

mais adequada de implementação no Brasil. 

 III – Objetivo específico: compreender o enquadramento dos dois tributos nas espécies 

tributárias no sistema tributário brasileiro. 

 IV – Objetivo específico: compreender quais seriam as balizas principiológicas para a 

aplicação diferenciada dos princípios tributários para as normas tributárias indutoras. 

 V – Objetivo específico: esmiuçar o posicionamento do Supremo Tribunal Federal para 

que seja possível compreender quais são as delimitações determinadas pela jurisprudência para 

a utilização de normas tributárias que fogem ao caráter meramente fiscal.  

  

1.4. Estrutura 

 

 Esta tese está estruturada em cinco capítulos, tratando o primeiro deles da Introdução ao 

tema, apresentando o tema estudado, trazendo dados empíricos acerca da situação global e 

nacional em relação às emissões de carbono e de índices de obesidade, indicando-se os 

objetivos da pesquisa, bem como sua estrutura.  

 No segundo capítulo “A norma tributária indutora”, discute-se a base dos efeitos 

econômicos e sociais das normas tributárias indutoras, bem como as formas para que sua 

identificação seja realizada. Ainda, discorre-se acerca de suas diferentes formas de 

implementação no sistema tributário brasileiro, perquirindo-se as espécies tributárias que 

podem incorporar o caráter indutor, passando-se, por fim, à análise da conformidade de espécies 

tributárias brasileiras com o Carbon Tax e o Soda Tax.  

 No capítulo seguinte, identificada a diferenciação das normas tributárias indutoras 

quando comparadas às normas fiscais, busca-se o entendimento sobre os limites impostos ao 

tributo indutor. Divide-se a análise em limites intrínsecos, considerados como os limites 

principiológicos, que deveriam ser seguidos pelo legislador quando da instituição do tributo, e 

em limites extrínsecos. Nesse ponto, passa-se à análise da competência do Judiciário para julgar 

a política pública trazida por meio do efeito indutor e à análise da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal quanto aos limites do poder indutor tributário, visando a compreender quais 

serão os possíveis empecilhos aos quais o legislador deverá se atentar ao instituir o Carbon Tax 

e o Soda Tax.  
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 No quarto capítulo, intitulado “Leading Cases do efeito indutor”, é realizada a análise 

das duas figuras tributárias foco do presente estudo, o Caron Tax e o Soda (sin) Tax, dando 

destaque às suas formas de tributação, os pontos positivos e negativos dos possíveis modelos 

de implementação dos tributos, a experiência mundial e o panorama brasileiro.  

 Por fim, nas Considerações Finais, expõe-se a síntese de todas as informações estudadas 

no presente estudo, compilando as formas e balizas que devem nortear a futura instituição dos 

dois tributos focos do estudo.   
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2. A NORMA TRIBUTÁRIA INDUTORA 
 

2.1. O tributo 
 

 A organização da sociedade de forma lógica e ordenada é ponto básico para a 

compreensão da evolução da civilização, bastando que se observem as diversas aglomerações 

sociais desde os primeiros registros da humanidade.  

 Grandes nomes da Filosofia, por meio da teoria contratualista, buscaram entender a 

escolha de saída de um momento pré-sociedade, o chamado “estado de natureza”, para, então, 

criar-se o estado civil. A teoria de Thomas Hobbes entendia que o homem possuía natureza má 

e, assim, seria necessário poder forte e centralizador para viabilizar uma sociedade organizada, 

buscando a impedir violência entre os homens23. John Locke, por sua vez, cogitava a existência 

do Estado como garantidor da paz e da propriedade privada, visando ao desenvolvimento 

social24. Jean-Jacques Rousseau25 entendia que uma sociedade civil organizada deveria vir sob 

a forma de um Estado que defendesse a “vontade geral”, compreendida como a soma das 

vontades individuais, não buscando atender apenas às vontades da elite dominante, mas em 

realizar o bem social em sua forma plena. Nas teorias brevemente expostas, a criação do poder 

estatal é o pressuposto para a existência e para a manutenção da civilização humana26.  

 Como destaca Aliomar Baleeiro, a existência de um Estado ou outra forma de 

organização civilizada necessita de financiamento, o qual se dá, em menor parte, por receitas 

originárias, fruto de atividades de propriedade do Estado e, em maior parte, por receitas 

derivadas, sobretudo o tributo27. 

A tributação não é fenômeno moderno. Há indícios dos primeiros registros de tributação 

datando do século XIII a.C., como, por exemplo, indicativos de alguns tributos básicos sobre o 

consumo28. 

 
23 Ver mais em: HOBBES, Thomas. Leviatã. Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil. 3ª edição, 

tradução de Tradução de João Paulo Monteiro e Maria Beatriz Nizza da Silva. São Paulo: Abril Cultural, 1983. 

Coleção Os Pensadores. 
24 Ver mais em: LOCKE, John. Dois Tratados Sobre o Governo. Tradução de Julio Fischer. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998.  
25 Ver mais em: ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do contrato social ou princípios do Direito Político. Tradução de 

Maria Constança Peres Pissarra. Rio de Janeiro: Vozes, 2017. 
26 Para mais sobre o tema, ver: HOPPE, Hans-Hermann. Democracia, o Deus que falhou. São Paulo: Instituto 

Ludwig von Mises Brasil, 2014. 
27 BALEEIRO, Aliomar. Uma Introdução à ciência das finanças. 6ª Edição. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1969, 

p. 130. 
28  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, capítulo I. 
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  O conceito de tributo, todavia, sofreu grandes variações no decorrer do tempo. Com a 

crescente pressão sobre as classes estatais dominantes, surgiram frequentes revoltas e 

insurgências contra cargas tributárias elevadas. Tenha-se, por exemplo, a histórica Tea Party, 

em 1773, nos Estados Unidos, movimento contra a alta carga tributária cobrada pela Coroa 

Inglesa. No cenário brasileiro, a revolta contra a alta carga tributária mais conhecida é a 

Inconfidência Mineira, em 1789, na qual Tiradentes e outros inconfidentes lutaram contra o 

“quinto”, tributo cobrado pela Coroa Portuguesa em troca da permissão de exploração do ouro 

brasileiro pelos súditos.  

 Recentemente, entre os anos de 2008 e 2009, houve descontentamento da população nos 

Estados Unidos da América com a situação fiscal. Com efeito, a partir da crise financeira que 

assolou aquele país e o mundo, o então Presidente George W. Bush solicitou ajuda de US$ 700 

bilhões ao Congresso estadunidense, destinados a recuperar as instituições financeiras, sob a 

justificativa de que essas instituições tinham íntima ligação com a economia nacional. Caso 

fossem deixadas de lado, haveria potenciais danos à coletividade. Nesse panorama, ganhou 

destaque caso envolvendo o American International Group (AIG), o qual, após injeção estatal 

de US$ 173 bilhões, distribuiu US$ 165 milhões em bônus a seus executivos. Após forte pressão 

popular29, a empresa devolveu cerca de US$ 50 milhões de dólares, mas esse valor ainda está 

longe do total distribuído pelo governo americano30. 

 Revoltas não nascem sem motivo. Há íntima relação entre Direito, História e Tributo, 

com base nos contrapesos entre Poder, Tributo e Liberdade, como ensina Ives Gandra Martins31. 

O autor defende que a história da humanidade é baseada, em suas diversas formas de 

organização social, na luta de diferentes grupos pelo poder, sendo que os tributos cumprem o 

papel de subsidiar essas organizações. 

 No Estado Moderno do século XXI, após larga expansão estatal decorrente da demanda 

dos indivíduos por uma série de direitos de segunda dimensão, percebeu-se que o Estado ficou 

inchado, com custo demasiadamente alto para a manutenção desses direitos32, e foi nesse 

cenário que surgiram movimentos por uma menor carga tributária, em contrapartida a uma 

maior liberdade individual do cidadão. 

 
29 Como a manchete do New York Post expressando “Not So Fast You Greedy Bastards” em 18 de março de 2009. 
30 SANDEL, Michael. Justiça – o que é fazer a coisa certa. 19ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015, 

p. 21/27. 
31 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Uma Teoria do Tributo. São Paulo, Quartier Latin, 2005, capítulo 8. 
32 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, capítulo I. 
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Procurando a idealização de uma sociedade mais justa, inclusive no campo tributário, 

Paul Kirchhof33 expôs em sua obra premissas as quais justificam a imposição dos tributos. O 

autor defendeu que o tributo é o preço da liberdade, garantida pelo Estado. O Estado renuncia 

às atividades lucrativas, deixando-as a cargo dos particulares; necessita, entretanto, de 

financiamento. O tributo, portanto, traz consigo a manutenção da segurança, porque financia a 

atividade policial. Kirchhof defende, nesse sentido, a legitimação da tributação como meio de 

se atingir efetiva justiça tributária. 

 Interessante notar, nessa sequência, a recorrência de retomada de reflexões de cunho 

sociológico e filosófico no campo tributário como fundamentais para a legitimação dos sistemas 

tributários modernos, buscando-se, assim como Kirchhof, evitar arbitrariedades. 

 No cenário brasileiro, a incorporação da fundamentação filosófica se encontra diluída 

em todo o viés constitucional, bem como no próprio conceito de tributo trazido pelo art. 3º do 

CTN, por meio do qual se traz a restrição de definição, não dando margem para arbitrariedades 

do poder estatal. Também nos arts. 150 a 152 da CF estão elencadas as limitações do poder de 

tributar. 

 A norma tributária indutora não foge à mesma regra e aos mesmos questionamentos. Ao 

contrário, sendo norma de caráter precipuamente indutor de comportamentos sociais, os 

questionamentos são ainda maiores, dada a presença de seu lado paternalístico34. Além disso, 

como norma tributária que é, não foge às limitações do poder de tributar. 

 

2.2.  O Tributo Pigouviano e o Problema do Custo Social 
 

 O estudo econômico sobre a modulação do comportamento social através de tributos 

sofreu forte influência de Arthur Cecil Pigou, em obra intitulada “The Economics of Welfare” 

e publicada no ano de 192035. 

 A ideia central defendida por Pigou é a de que o objetivo da Economia e dos estudos 

econômicos é a melhora da qualidade de vida da sociedade; não se deve realizar uma análise 

somente pura, mas realista e adequada das situações verificadas nas interações sociais e na 

relação dos cidadãos com o Estado. 

 
33 KIRCHHOF, Paul. Tradução de ADAMY, Pedro. A Ética da Justiça Fiscal. Revista de Direito Tributário Atual, 

Volume 44. São Paulo: Instituo Brasileiro de Direito Tributário, 2020, p. 509/528. 
34 PEDERSEN, Sofie Kragh, KOCH, Alexander e NAFZIGER, Julia. Op. cit. 
35 PIGOU, Arthur Cecil. The Economics of Welfare. London: Mamillan and Co., Limited, 1920, p. 03/30. 
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 Parte-se do pressuposto de que as atividades praticadas pelas empresas trazem efeitos 

indiretos para a sociedade, conhecidos como externalidades36. Dá-se especial atenção às 

situações nas quais há efeitos indiretos para parcela da população que não tenha qualquer 

relação com a atividade praticada, como no caso de uma empresa poluir um bairro em que 

nenhum dos moradores consuma o bem produzido pela empresa ou nem sequer nela trabalhe. 

Trata-se um desequilíbrio entre o custo social e o custo privado. Aplica-se a mesma lógica a 

todas as atividades privadas, não somente a atividades empresariais.  

 Entre exemplos clássicos das externalidades, temos a relação entre uma plantação de 

maçãs se localizar perto de um apiário, como também a preocupação e influências de um 

pescador em relação ao despejo de poluentes em um rio. As externalidades dividem-se entre 

positivas e negativas.  

 As externalidades positivas se originam de situações em que o benefício social (custo 

social negativo) é maior do que o custo privado. Por exemplo: é inegável que quanto maior o 

nível de escolaridade da população, menores os índices de violência, resultando em benefícios 

para toda a sociedade. Assim, havendo maior investimento na educação, consequentemente 

haverá uma externalidade positiva com a redução nos índices de criminalidade. 

 O tributo pigouviano não foca na alteração das externalidades positivas, dados os 

benefícios sociais. Foca-se, na verdade, nas externalidades negativas, as quais se manifestam a 

partir de situações em que os custos sociais são maiores do que os que os custos privados, 

resultando em prejuízos sociais. As situações centrais abordadas pelo carbon tax e pelo sin tax 

enquadram-se nas externalidades negativas, pois com sopesamento entre o lucro empresarial e 

a satisfação dos consumidores, nota-se que há benefício privado às empresas, com o lucro, e 

impactos sociais negativos, com a degradação ambiental e a piora na saúde da população. 

 Partindo da dualidade de custo marginal social e de custo marginal privado, Pigou 

entende não haver incentivo natural para que o privado, recebedor do benefício, arque com o 

custo marginal social. O autor destaca que o tributo imaginado significa a correção dessa falha 

– a falha de mercado –, fazendo a situação voltar a um equilíbrio entre o privado e a sociedade, 

visto o incentivo para o privado, ao ser tributado, investir em novas formas não prejudiciais de 

continuar a realizar suas atividades. 

 A norma tributária indutora poderia ser enquadrada na definição de “tributo 

pigouviano”, pois, apesar de indutora de comportamentos, possui como fundamento, também, 

 
36 VARIAN, Hal. R. Microeconomia – Uma abordagem moderna. 9ª edição, tradução de Regina Célia Simile de 

Macedo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015, capítulo 35. 



 

20 
 

a arrecadação, a qual não pode deixar de ser levada em consideração quando da instituição do 

tributo indutor37. 

 A tributação pigouviana, porém, não é isenta de críticas. 

 Ronald Harry Coase rebate o argumento de Pigou destacando a existência de natureza 

recíproca na discussão entre um direito ou necessidade de uma pessoa prejudicar outra38, 

reconhecendo que há mais reflexos na sociedade do que apenas o ato de prejudicar o outro. Por 

exemplo, imagine-se uma situação na qual haja inevitavelmente, em determinada região, um 

grupo de gado errante do qual invariavelmente alguns animais se perderão e consumirão grãos 

de consumo humano. Nessa situação, a questão central da discussão não é mais a possibilidade 

de causar ou não um dano a um dos polos, mas, sim a qual dos polos o dano será causado. 

 O mesmo raciocínio é utilizado na relação de prejuízos entre empresas e cidadãos. No 

caso de empresas emissoras de carbono, a tendência é de repressão a essas atividades, pois são 

prejudiciais à saúde da população. Entretanto, a restrição à fábrica também constitui ferimento 

de direito do empresário em sua atividade empreendedora, além da possibilidade de ocorrência 

de efeito social negativo em cascata, como a diminuição de empregos, podendo gerar mais 

malefícios do que benefícios à sociedade.  

 As externalidades, portanto, ultrapassariam a dualidade entre haver exclusivamente um 

dano para um dos polos em relação à emissão de fumaça e um benefício para o outro polo em 

relação ao lucro obtido pela mesma emissão, pois os resultados decorrentes do complexo 

panorama socioeconômico exprime os resultados multifacetados de algo que, de início, assim 

não se demonstraria.  

 As análises realizadas neste estudo, destacando-se as seções 4.1.1 e 4.2.4, demonstram 

a preocupação com a realidade apresentada por Coase.  

 Em relação ao Carbon Tax, serão apontados diversos estudos demonstrando impactos 

econômicos negativos da instituição da nova tributação ambiental, potencialmente gerando 

reduções significativas no PIB – discutindo-se a influência momentânea e seus impactos futuros 

– e, consequentemente, uma piora na qualidade de vida nos países que adotarem essa 

modalidade de tributação indutora. 

 Também quanto ao Sin/Soda Tax, há grande preocupação com os efeitos marginais, 

visto o aumento do custo das mercadorias. A Dinamarca, por exemplo, aboliu essa modalidade 

 
37 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, Introdução. 
38 COASE, Ronald Harry. The Problem of Social Cost. Chicago: The University of Chicago, 1960, capítulos II/V. 
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de tributação em razão dos efeitos econômicos adversos, demonstrando que, ainda que haja 

estímulo à redução do consumo dos produtos açucarados, o dano causado na Economia seria 

ainda mais gravoso. 

 A análise econômica do legislador, em especial no tocante a matérias tributárias, como 

amplamente destacado no presente estudo, deve abranger uma série abrangente de questões 

diretas, como também as laterais, pautando-se pelo real custo de um tributo indutor, sob pena 

de gerar mais malefícios do que benefícios à sociedade. 

 

2.3. A Caracterização da Norma Tributária Indutora 

 

2.3.1.  Caracterização  

 
 Conforme aponta Martha Leão39, A Constituição Federal de 1988 prevê a possibilidade 

de instituição de tributos com efeitos indutores, a fim de regular a ordem econômica. A vontade 

do Constituinte, com a promulgação de Constituição notadamente dirigente, demonstra o desejo 

por uma ordem social diferente da anterior, com novos valores e objetivos. Justifica-se, por 

isso, eventual direcionamento social no campo econômico em oposição à completa liberdade 

econômica. Nesse cenário, a tributação no âmbito constitucional tem função arrecadadora, mas 

também de intervenção social e de intervenção econômica. 

 Desse modo, a norma tributária indutora merece destaque por não possuir o caráter 

exclusivamente arrecadador da norma tributária geral. Diego Costa Bonfim40 destaca a 

importância da diferenciação de interpretação dogmática desses dois tipos de norma tributária, 

pois a identificação dessa diferenciação normativa cumpre papel central para a interpretação 

dos fatores limitantes da norma tributária. Surge, então, a premissa básica de que a regência da 

norma tributária extrafiscal não pode ser idêntica à regência da norma essencialmente 

arrecadatória, afinal a primeira constitui verdadeira intervenção do Estado no domínio 

econômico e social. 

 Nesse cenário, surge importante dualidade quanto aos efeitos da norma tributária: o 

efeito indutor e o efeito arrecadador41. Há, entretanto, fundamental diferenciação quanto ao 

 
39 LEÃO, Martha Toribio. Critérios para o controle das normas tributárias indutoras: uma análise pautada no 

princípio da igualdade e na importância dos efeitos. Dissertação de Mestrado, São Paulo: Universidade de São 

Paulo – USP, 2014, p. 22. 
40 BOMFIM, Diego Marcel Costa. Extrafiscalidade: Identificação, fundamentação, limitação e controle. Tese de 

Doutorado, São Paulo: Universidade de São Paulo – USP, 2014, p. 20. 
41 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p.16. 
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princípio da arrecadação da norma extrafiscal, já que tem o seu caráter fiscal conectado ao 

objetivo indutor.  

 Ressalte-se se, ainda, que o caráter extrafiscal do tributo é exclusivamente indutor, e não 

proibitivo. Difere-se, portanto, de norma proibitiva, uma vez que o Direito Tributário não goza 

da atribuição ou poder de impedir, por meio do tributo, comportamento social. A regulação ou 

proibição direta de comportamentos é de competência de outras searas do Direito42
 . 

 A indução por meio da norma tributária não é fenômeno novo, mas que, como demonstra 

Ruy Barbosa Nogueira43, ganhou forças com o fim do Estado laissez-faire, laissez-passer, no 

início do século XX, no qual era prezada ao máximo a liberdade econômica, com restrita 

atuação do Estado, regulando as atividades com foco principal na proteção do direito de 

propriedade. 

 O Estado passou a cumprir, também, a função de garantir objetivos sociais e desenvolver 

o bem-estar geral. A norma tributária extrafiscal encaixa-se como mais uma forma de o Estado 

buscar atender a objetivos públicos determinados. Em contrapartida, é defeso à norma tributária 

extrafiscal cumprir a função de satisfazer vontades políticas ou gostos pessoais.  

 É afastado, portanto, o mandamento da neutralidade da tributação44, aceitando-se que o 

Estado pode, por meio da função extrafiscal intervir diretamente sobre o Domínio Econômico 

e Social sem que haja obrigatoriamente um ferimento da ordem constitucional ou de princípios 

do sistema tributário. 

 

 2.3.1.1. A identificação  
 

 A identificação da norma tributária extrafiscal é tarefa complexa, já que não haverá 

norma tributária puramente extrafiscal ou puramente fiscal, uma vez que toda norma tributária 

resulta em impactos econômicos, da mesma forma que toda norma tributária resulta na 

arrecadação de tributos ao erário. É, também, fundamental sua compreensão para que, na 

análise quanto à constitucionalidade e à legalidade dos tributos, não seja cometido o erro de se 

enquadrar uma norma tributária extrafiscal como fiscal e vice-versa, vistas as diferentes balizas 

de delimitação para cada uma. 

 
42 BOMFIM, Diego Marcel Costa. Op. cit., p. 27/28. 
43 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 9ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 1989, p. 

188/190. 
44 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p.15. 
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 Nessa linha, a doutrina, há tempos, discute os critérios para a identificação das normas 

extrafiscais45. Expõem-se a seguir as correntes do critério finalístico, dos critérios objetivos e 

subjetivos, da vontade objetivada em lei, do critério pragmático e da finalidade interpretada. 

 A corrente do critério finalístico foi defendida por autores que entendiam pela 

possibilidade de separação total entre os dois tipos de norma: fiscal e extrafiscal. Para esse 

critério, busca-se a interpretação subjetiva da norma, procurando-se a finalidade do legislador. 

Há diversos problemas decorrentes da utilização deste critério. O mais importante deles é a 

ausência de consciência completa do legislador acerca das razões de aprovação de uma lei. John 

Courtney Murray46, ao refletir sobre a Constituição Estadunidense e o papel fundamental dos 

Founding Fathers, apontou que “eles [os Founding Fathers] construíram melhor do que 

sabiam”. Em paralelo, a frase corriqueiramente aplicável ao legislador seria “eles não sabem o 

que construíram”, muito em razão dos diversos interesses a serem conciliados. Buscar-se uma 

segregação entre as normas fiscais e extrafiscais a partir da intenção do legislador não é 

sustentável para a necessária análise tributária a ser realizada. 

 Posteriormente, passou-se a discutir sobre a possibilidade de identificação busca por 

sinais objetivos da vontade do legislador a partir de bases mais sólidas, por meio da corrente da 

finalidade intentada. Como demonstra Schoueri47, a partir das discussões trazidas por Dora 

Schmidt e Karl Friedrichs, a análise subjetiva da corrente anterior é superada, não se tratando 

mais da mera análise subjetiva do critério finalístico, mas a análise conjuntamente com essas 

bases objetivas. Foram elencados alguns indícios que poderiam demonstrar a extrafiscalidade 

do tributo, dentre os quais destacamos: (i) a falta de necessidade fiscal por parte do Estado, 

sendo fator altamente questionável pela impossibilidade prática em se analisar a necessidade 

financeira estatal frente às constantes novas demandas surgidas; (ii) a existência de tributo com 

custos maiores do que a arrecadação como indício de extrafiscalidade, incorrendo-se, 

novamente, em dificuldades práticas, já que o legislador não possui a consciência exata dos 

custos totais do tributo quando de sua instituição, podendo, inclusive, readaptá-lo 

posteriormente para melhor enquadrá-lo ao sistema tributário48; (iii) a constatação de colocação 

em perigo do produto tributado. No cenário brasileiro, por exemplo, não seria um critério 

 
45 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p.17/32. 
46 MURRAY, John Courtney. We Hold These Truths: catholic reflections on the American Proposition. Maryland: 

Rowman & Litlefield Publishers, Inc., 2017, p. 101.  
47 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 18/19. 
48 Ibidem, p. 20/21. 
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aplicável, uma vez que tal situação recairia em configuração confiscatória, vedada 

constitucionalmente. 

 Surgiram, também, discussões acerca da necessidade de combinação entre critérios 

objetivos e subjetivos, reconhecendo-se a insuficiência de utilização exclusiva de critérios 

objetivos. Isso porque caso fossem utilizados somente critérios objetivos, como a imposição de 

uma alíquota alta, seria possível que um tributo exclusivamente fiscal, mesmo ultrapassando os 

limites principiológicos de tributação, fosse considerado constitucional sob a alegação da 

presença de seu caráter indutor, o que traria enormes inconsistência e prejuízos ao sistema 

tributário. 

 Em seguida, foram propostas correntes que exploravam a vontade objetivada por lei49. 

O critério foi nomeado por Guilherme Mendes como extrafiscalidade por especificidade50. Por 

meio dessa corrente, a partir da constatação da normalidade tributária em determinada situação, 

define-se, pelo oposto (anormalidade), a norma tributária extrafiscal. A corrente também 

encontrou óbices para sua aplicação uma vez que há grande dificuldade em se definir o espectro 

que delimitaria a “normalidade” da norma tributária. Além disso, os padrões diferentes de 

tributação não significam, por si só, uma diferenciação que reclassifique a norma como 

extrafiscal51. Caso o critério da extrafiscalidade por especificidade fosse integralmente adotado, 

se houvesse lei tributária, com fins fiscais, violadora do princípio da igualdade, seria possível 

suscitar a sua constitucionalidade, alegando-se que, justamente por fugir à normalidade, 

configuraria norma tributária extrafiscal, a qual possui balizas de análise diferentes das 

delimitações do tributo fiscal. 

 Após severas críticas aos outros modelos, Schoueri52 propõe um novo modelo, partindo-

se do enfoque pragmático. Nessa lógica, a identificação da fiscalidade ou extrafiscalidade é 

realizada a partir da função desempenhada pela norma tributária. Schoueri explica que a norma 

tributária pode ser enquadrada, além da função arrecadatória, em três principais funções: (i) 

distribuição mais equitativa da carga tributária pré-existente, (ii) propriamente indutora de 

comportamentos ou (iii) simplificadora do sistema tributário. O enfoque pragmático demonstra 

que para a identificação da norma tributária extrafiscal não basta a busca pela finalidade 

intentada pelo legislador, em razão da dificuldade de sua compreensão pelo intérprete. Dessa 

 
49 Ibidem, p. 22/24. 
50 MENDES, Guilherme Adolfo dos Santos. Extrafiscalidade: análise semiótica. Tese de Doutorado, São Paulo: 

Universidade de São Paulo – USP, 2009, p. 221. 
51 Ibidem. 
52 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 24/32. 
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forma, deve-se analisar a norma tributária dos efeitos básicos extrafiscais por ela gerados, na 

figura dos estímulos ou desestímulos trazidos. 

 Bomfim53 critica o modelo proposto por Schoueri, baseando-se em três fundamentos. 

Afirma ser impossível a mensuração da extrafiscalidade da norma tributária porque todos os 

tributos geram, invariavelmente, efeitos além dos arrecadatórios. Destaca, ainda, a dificuldade 

prática em se avaliarem os resultados da norma tributária extrafiscal, porque a atuação estatal 

vem acompanhada de ações conjuntas, como campanhas publicitárias, não havendo 

instrumentos para a demonstração de que a alteração comportamental tenha partido do incentivo 

estatal. Por fim, o autor trata da problemática em se avaliar a validade da norma jurídica a partir 

de sua eficácia social. Traz, para tanto, uma série de desdobramentos quanto à validade e à 

legalidade das normas em relação ao critério da capacidade contributiva, o qual possui 

diferentes enfoques caso a norma seja fiscal ou extrafiscal.  

 Em sequência, Bomfim apresenta proposta de identificação da norma extrafiscal a partir 

da finalidade sob a ótica de interpretação do aplicador da norma54. Indica, nessa linha, a 

diferenciação entre finalidade, que pode ser apreciada juridicamente, e efeitos, que podem ser 

apreciados economicamente.  

 De toda forma, a base do modelo proposto por Bomfim aproxima-se do modelo 

finalístico, com duas principais diferenciações: i) enquanto no modelo finalístico assume-se a 

existência de normas somente extrafiscais ou somente fiscais, o modelo da finalidade 

interpretada proposto por Bomfim defende, em acordo com a doutrina moderna, a ocorrência 

de efeitos fiscais e extrafiscais em todos os tributos, e assim não é possível realizar a referida 

separação; e ii) o modelo finalístico toma como base a busca pela vontade do legislador, em 

oposição ao modelo da finalidade interpretada, pela qual a finalidade de discriminação é 

expressada pela própria lei, mesmo que de modo implícito, a partir do raciocínio jurídico do 

intérprete. 

 É difícil identificar a finalidade da norma tributária. O modelo proposto por Schoueri 

tem como fundamento interpretativo a função da norma tributária, também chamado de modelo 

da finalidade interpretada, assumindo a possibilidade de os potenciais efeitos ou consequências 

da norma servirem como base de indício ao intérprete quando da análise da norma tributária, 

de forma que, indiretamente, ao assumir a validade de utilização de tais critérios, acaba por 

anuir ao critério proposto por Schoueri. 

 
53 BOMFIM, Diego Marcel Costa. Op. cit., p. 44/48. 
54 BOMFIM, Diego Marcel Costa. Op. cit., p. 49/54. 
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 É fundamental a delimitação de critérios para a identificação da norma tributária 

extrafiscal, dados os reflexos diretos para a análise de legalidade e de constitucionalidade da 

norma tributária em geral. Nessa linha, demonstra-se a proposta pragmática a mais condizente 

com uma análise prática das normas tributárias, uma vez que, como demonstrado, a análise dos 

efeitos obtidos com a norma tributária instituída demonstra-se mais viável do que a análise 

acerca da finalidade de instituição da norma, levando-se em consideração a alta subjetividade 

envolvida nessa investigação. 

 

2.4. As Espécies de Normas Tributárias Indutoras 

 

 Ultrapassada a discussão acerca das bases filosóficas do tributo, bem como da própria 

norma tributária e do imposto pigouviano, é necessário o estudo constitucional e legal para que 

a norma tributária indutora possa ser corretamente implementada no sistema jurídico e, assim, 

atinja seus objetivos indutores. 

 Nessa linha, Martha Leão55 defende que as normas tributárias indutoras se encaixam em 

categorias específicas: os tributos de desestímulo ou que tenham a natureza propriamente 

indutora, as imunidades, as isenções e os incentivos fiscais, os quais serão explorados a seguir. 

Tratam-se das formas que o Estado possui para, por meio do Direito Tributário, induzir 

comportamentos na sociedade. 

 

2.4.1. Tributos de Desestímulo 

 
 Os tributos que buscam eminentemente o desestímulo ou tributos que têm como 

natureza fundamental o viés indutor são expressão nítida do lado interventor do Estado, já que 

induzem comportamentos através da imposição de tributos, o que resulta no encarecimento dos 

produtos. Nesse caso, havendo cobrança pecuniária por atividade ou por produto, incentiva-se 

a redução da ocorrência do referido fato gerador. 

 Como destaca Martha Leão56, o cálculo realizado pelo ente tributante ao instituir tributos 

de desestímulo não levaria em consideração a necessidade de arrecadação de valores para a 

composição do orçamento, pois o tributo tem como foco a intenção de intervenção na ordem 

econômica e social. Essa característica é própria dos tributos indutores, mas em se tratando de 

 
55 LEÃO, Martha Toribio. Op. cit., p. 36/41. 
56 Ibidem, p. 41/42. 
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tributos de desestímulo, a indução é seu principal fundamento. Há, nesse ponto, diversas críticas 

como a importância do tributo sobre o cigarro sobre o orçamento, o que demonstra verdadeira 

desconfiguração do objetivo fundamental do tributo indutor nesse caso. 

 Exemplos de tributos de desestímulo são o Imposto sobre a Importação (II) e o Imposto 

sobre a Exportação (IE), previstos pelo art. 153, I e II, CF. Em razão de sua natureza indutora, 

não se sujeitam ao princípio da anterioridade. Tratando-se de tributos aduaneiros, a exceção ao 

princípio da anterioridade resulta em maiores margens à direção econômica estatal por meio de 

indução do mercado interno, podendo, para tanto, facilitar ou dificultar a entrada e saída de 

produtos no país por meio da alteração de alíquotas.  

 A instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico57, prevista no art. 

149, CF, resulta na intervenção do Estado em um polo da economia por meio da tributação. 

Como exemplo, destacamos a CIDE-Tecnologia, instituída pela Lei 10.168/2000, a qual tem 

como propósito o desestímulo à importação de tecnologias por meio da concessão de subsídios 

ao desenvolvimento tecnológico nacional. 

 Além dos tributos acima expostos, destacam-se como tributos de natureza 

fundamentalmente indutoras os tributos incidentes sobre o pecado, nos moldes do sin/soda tax, 

e os tributos incidentes sobre o carbono, seja na tributação direta ou por meio dos sistemas de 

ETS. Isso porque a natureza de tais tributos visa a induzir o comportamento social, qual seja, a 

redução do consumo de produtos danosos à saúde, em um caso, e a redução das emissões de 

carbono, no outro. 

 Esses tributos têm caráter essencialmente indutor, ainda que a sua instituição resulte 

invariavelmente em arrecadação tributária. Com efeito, a lógica do sin/soda tax e do carbon tax 

é de, em um primeiro momento, induzir o comportamento por meio do tributo e, apenas em um 

segundo momento utilizar os recursos arrecadados. Busca-se ao máximo a utilização dos 

recursos arrecadados para programas que aumentem o potencial da indução desejada por esses 

tributos, ressalvando-se que, no modelo brasileiro, a referida afetação não pode ocorrer para os 

impostos. Trata-se, portanto, de alteração de enfoque da natureza dos tributos indutores em 

comparação aos tributos fiscais. 

 

 

 

 

 
57 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 84/86. 
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2.4.2. Imunidades 

 
 As imunidades constituem manifestações do caráter indutor do Estado. Através das 

imunidades, busca-se incentivar determinados comportamentos por meio da exclusão da 

competência tributária. Uma vez garantida a imunidade, não há competência dos entes da 

federação para a instituição de tributos. 

 Ruy Barbosa Nogueira58 explica que as imunidades têm como justificativa principal 

inexistência de capacidade contributiva do sujeito passivo da obrigação tributária. Na mesma 

linha, Luís Eduardo Schoueri59 define que as imunidades concretizam o princípio da capacidade 

contributiva. Isso porque um dos pressupostos do tributo é a existência de capacidade 

contributiva para o financiamento estatal. Dessa forma, ausente a capacidade contributiva, 

nesse caso em razão do alto valor dado pelo constituinte aos objetos das imunidades, impossível 

a cobrança de tributos. 

 José Souto Maior Borges60 entende que as imunidades tributárias buscam excluir a 

competência do ente estatal para instituir tributos, não só em decorrência da ausência de 

capacidade contributiva do sujeito passivo, mas porque as imunidades protegem valores 

sensíveis previstos na Constituição. São valores relacionados aos direitos e às liberdades 

individuais de primeira geração. Nesse ponto, cabe ao Estado impedir a tributação para que não 

haja cerceamento aos direitos e liberdade protegidos.  

 As imunidades relativas aos impostos estão elencadas no art. 150, VI, e a relativa a 

contribuições estão previstas no art. 195, §7º, CF61, ficando clara, portanto, a intenção do 

Constituinte em proteger valores os quais considera fundamentais à manutenção e ao 

crescimento da sociedade. Tão profunda é a importância dada às imunidades tributárias que 

Regina Helena da Costa62 defende serem elas cláusulas pétreas, as quais, portanto, estariam fora 

dos alcances de eventual mudança constitucional intentada por pelo Poder Constituinte 

Derivado. 

 As imunidades, por estarem previstas na Constituição, podem ser tidas como as mais 

fortes normas tributárias indutoras constantes no ordenamento brasileiro. 

 
58 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Op. cit., p. 181/183. 
59 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Op. cit., capítulo I. 
60 HARDA, Kiyoshi. Imunidade, não incidência e isenção – Doutrina e prática. São Paulo: Editora Foco, 2020, 

capítulo 2.1. 
61 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, capítulo IX. 
62 COSTA, Regina Helena. Imunidade Tributárias. Teoria e Análise da Jurisprudência do STF. 1ª edição. São 

Paulo: Malheiros, 2001, p. 66/68. 
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 Conforme aponta Ives Gandra Martins63, a imunidade não é mera renúncia fiscal relativa 

à matéria constitucionalmente elencada, mas sim de reconhecimento de valor superior e 

intrínseco às situações de imunidade, cuidando-se, portanto, de efeito indutor pelo impedimento 

de imposição tributária, a qual, quão ínfima seja, sempre dificulta a consecução do objetivo 

final intentado. 

 

2.4.3. Isenções 

 
 As isenções constituem mais uma das manifestações do caráter indutor do Estado por 

meio do sistema tributário. Diferenciam-se, em primeiro plano, das imunidades pelo fato de 

estarem previstas com base em legislação infraconstitucional, ao passo que as imunidades são 

garantidas por meio da CF64. 

 Apesar de não gozarem da importância constitucional dada às imunidades, a doutrina65 

caminha no sentido de entender as isenções não como mera dispensa de pagamento, mas como 

mutilação da regra-matriz da norma tributária. 

 Conforme define Leandro Paulsen66, a imunidade é norma negativa de competência, por 

meio da qual o Estado é impedido de instituir qualquer tributação, ao passo que a isenção tem 

como origem a própria vontade Estado, a qual institui o tributo, mas, por opção própria, declina 

de sua receita a fim de induzir comportamento ou tendência na sociedade. No mesmo sentido, 

Luciano Amaro67 explica que a isenção e a imunidade têm campos de atuação diferentes, 

figurando a última no plano da competência, enquanto as isenções estão no plano da incidência. 

 Para que haja regra de isenção, na linha do art. 175, I, do CTN deve haver a própria 

incidência tributária68. Por outro lado, Souto Maior Borges entende que a isenção não se trata 

de mera dispensa de pagamento; a norma de isenção impede a norma tributária de incidir sobre 

o fato gerador, inexistindo sequer a obrigação tributária.69. 

 
63 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 

13ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 226/227. 
64 BARRETO, Aires F. e BARRETO, Paulo Ayres. Imunidades Tributárias: limitações constitucionais ao poder 

de tributar. 2ª edição. São Paulo: Dialética, 2001, p. 53/54. 
65 CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 4ª edição. São Paulo: Malheiros 

Editores, 1993, p. 370; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 

2018, p. 710/714. 
66 PAULSEN, Leandro. Op. cit., p. 1277/1278. 
67 AMARO, Luciano. Op. cit., p. 279/282. 
68 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 708. 
69 BORGES, José Souto Maior. Teoria Geral da Isenção Tributária. 3ª edição, 2ª tiragem. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2001, p. 189/192. 
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 Conforme brevemente explorado, há divergências quanto ao campo em que atuam as 

isenções. De toda forma, as isenções próprias têm como característica o auxílio estatal para o 

desenvolvimento de determinada atividade. Através da isenção própria, o Estado concede 

benefício e estimula o comportamento dos agentes envolvidos. Diferenciam-se das isenções 

técnicas70, que não são passíveis de serem caracterizadas propriamente como normas tributárias 

indutoras, uma vez que tratam de reconhecimento de ausência de capacidade contributiva. 

 José Souto Maior Borges71 ensina que o Estado possui a faculdade de estabelecer 

isenções com fundamento extrafiscal, materializando-se, a partir daí, o intervencionismo 

econômico ou social. Por meio das isenções, o Estado redireciona a funcionalidade da isenção, 

porque seu sentido principal é a busca da justiça tributária por meio da análise de capacidade 

contributiva dos contribuintes para, assim, isentá-los. 

 Souto Maior Borges destaca72 a necessidade de se realizar profunda análise acerca da 

legitimidade da isenção com caráter extrafiscal, porque pode haver distorções causadas pelo 

uso abusivo das isenções. Há, portanto, o deslocamento da base da isenção extrafiscal da justiça 

tributária para a justiça social e econômica, sendo questionável a legalidade ou possibilidade de 

tamanho deslocamento. É necessária cautela para a referida implementação. 

  

2.4.4. Incentivos Fiscais 

 
 Além das formas indutoras até então apresentadas, tem-se, por fim, a figura dos 

incentivos fiscais. Conforme destaca Martha Leão73, os incentivos fiscais podem ser concedidos 

aos contribuintes através de isenções (confundindo-se, portanto, com essa categoria), reduções 

de alíquotas e bases de cálculo, regimes especiais ao pagamento dos tributos, diferimentos, 

concessões de créditos tributários em situações específicas etc. A lógica intrínseca aos 

incentivos fiscais é baseada na alteração da situação normal na qual se encontraria o 

contribuinte, eleito para obter a vantagem tributária. Havendo um direcionamento da atividade 

do particular, o Estado cumpre a função indutora tributária, por meio da facilitação fiscal. 

 Ruy Barbosa Nogueira aponta74 que os incentivos fiscais podem ser utilizados para o 

fomento de diversas atividades ou regiões, desde o desenvolvimento das regiões sob a gerência 

da Sudene e da Sudam, até o incentivo da pesca e da preservação ambiental (por exemplo, por 

 
70 Sobre isenções técnicas e isenções próprias, ver: SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., p. 252/254 e p. 714/715. 
71 BORGES, José Souto Maior. Op. cit., p. 70/72. 
72 Ibidem. 
73 LEÃO, Martha Toribio. Op. cit., p. 39/41. 
74 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Op. cit., p. 190/194. 
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meio de incentivos ao reflorestamento). Para que os efeitos intencionados ocorram, os 

incentivos fiscais devem vir acompanhados de outras ações, como um maior controle de 

fronteira contra a entrada de produtos contrabandeados no mercado interno. Isso porque o 

Direito Tributário encontra limitações naturais quanto a seu potencial modificador, já que sua 

única forma de incentivar comportamentos é por meio de majoração ou minoração de tributos, 

ao contrário de outras áreas do Direito que possuem um rol mais extenso de formas de 

induzirem – ou até obrigarem e proibirem – comportamentos, como, por exemplo, as regras 

impostas pelo Direito Penal. De toda forma, há um maior potencial no caráter oneroso do 

tributo, já que, havendo um maior encargo, o desestímulo ao consumo é mais perceptível. 

 Alguns incentivos fiscais foram elencados pela Constituição Federal. Os incentivos ao 

desenvolvimento regional (ex. Sudene e Sudam) foram previstos no inciso III do § 2º do art. 43 

da CF. Essa modalidade de incentivo garante a concessão de diferimentos, isenções e reduções 

de tributos a pessoas jurídicas localizadas em determinadas regiões, buscando o melhor 

desenvolvimento desses locais. Já no art. 146, III, “d”, o constituinte garantiu o incentivo às 

pequenas e microempresas por meio da previsão de regimes especiais. Conforme destaca 

Leandro Paulsen75, já antes da Constituição Federal de 1988, previram-se incentivos às 

pequenas e microempresas. A reiteração desse incentivo através da Constituição demonstra a 

preocupação do constituinte em incentivar esses negócios. Com efeito, a previsão do art. 146, 

III, “d”, está em consonância com outros princípios da CF, como o art. 179, o qual dispõe 

tratamento jurídico diferenciado para pequenas e microempresas, e também o princípio da 

ordem econômica previsto no art. 170, IX, CF. 

 

2.5. O tributo indutor no carbono e no sin tax 

2.5.1.  Das espécies tributárias 

 
 Passa-se à análise da finalidade das espécies tributárias existentes no ordenamento 

brasileiro. Para tanto destaca-se a divisão das espécies tributárias em taxas, impostos, 

contribuições especiais, contribuição de melhoria, empréstimo compulsórios e contribuições 

sociais76.  

 
75 PAULSEN, Leandro. Op. cit., p. 85. 
76 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit., Capítulo IV. 
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 As taxas77 possuem sua natureza vinculada, nos termos do art. 145, III, CF, com a 

própria hipótese tributária, em diálogo com o serviço público utilizado diretamente pelo 

particular ou do exercício de poder de polícia estatal, cobrindo-se, portanto, o próprio gasto 

estatal.  

 Leandro Paulsen78, discute se é possível a utilização de taxas com caráter extrafiscal. 

Veja-se, por exemplo, a instituição de Taxa de Fiscalização Ambiental, por meio do art. 8º da 

Lei 9.960/2000, contra a qual foi proposta a ADI 2.178/DF79. Na situação, foi declarada a 

inconstitucionalidade da lei porque a taxa não levava em consideração as delimitações 

constitucionais do art. 145, II, mas sim a atividade do contribuinte e o potencial dano ambiental 

por ele causado. 

 Posteriormente, houve novo julgamento sobre o mesmo tema, mas agora relativo à nova 

redação trazida pelo artigo 17 da Lei 10.165/2000. O STF entendeu, por meio do julgamento 

do RE 416.601/DF80, que a nova Taxa de Fiscalização Ambiental é constitucional. Conforme 

indica o voto condutor do Ministro Carlos Velloso, apesar de haver variação do valor da taxa 

em razão do potencial poluidor, não é reconhecido caráter extrafiscal, pois a variação se daria 

em razão da complexidade e tempo necessário a ser despendido para a efetivação do poder de 

polícia e de fiscalização. 

 Parece-nos, de todo modo, adequada a posição a entender pela impossibilidade de 

caráter extrafiscal das taxas, levando-se em consideração a base fundamental de sua natureza 

jurídica: a direta correspondência entre o valor a ser pago pelo contribuinte e o valor despendido 

pelo Estado com o exercício do poder de polícia ou serviço prestado.  

 Os impostos, previstos nos arts. 145, inciso I, e 153 a 156, CF, não possuem vínculo a 

qualquer atividade estatal81. Os impostos podem ter finalidade extrafiscal. No nível federal, o 

art. 153, §3º, I, indica ser necessária a seletividade do IPI de acordo com a essencialidade do 

produto. No nível estadual, incluindo-se o Distrito Federal, o art. 155, §2º, III, indica a 

possibilidade de, também em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços, haver 

 
77 Para mais sobre taxas, ver PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 11ª edição. São Paulo: 

Saraiva Educação, 2020, Capítulo 2, item XVI. 
78 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 

13ª edição. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2011, p. 19; p. 872/875. 
79 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.178/DF, Relator Ministro Ilmar 

Galvão, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2000. 
80 BRASIL, Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 416.601/DF, Relator Ministro Carlos Velloso, 

Tribunal Pleno, julgado em 10/08/2005. 
81 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Curso de Direito Tributário. 9ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 1989, p. 

131/142; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 

206/216. 
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seletividade no ICMS. Por fim, no nível municipal, o art. 156, §1º, remetendo-se ao artigo 182, 

§4º, destaca a progressividade no tempo do IPTU, assumindo-se posição sancionadora e de 

caráter extrafiscal por meio de tributo. 

 As contribuições especiais, especificamente as CIDEs previstas no art. 149 da CF, 

possuem caráter fundamentalmente interventor na ordem econômica e, portanto, caráter 

extrafiscal, a exemplo da CIDE-Tecnologia. 

 Em contrapartida, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as 

contribuições sociais. 

 As contribuições de melhoria82 decorrem de obras públicas (art. 145, III, CF). A 

finalidade dada pelo Constituinte as referidas contribuições é a de, havendo beneficiários 

diretos de determinada obra pública, estes arquem com parcela do benefício recebido. Nota-se, 

portanto, não se tratar de induzimento de comportamento, mas, sim, de efetivo custeio da obra 

por grupo seleto que foi beneficiado ao invés de haver a transferência do ônus para toda a 

sociedade. 

 O empréstimo compulsório83, previsto no art. 148 da CF, tem como finalidade o 

financiamento de situações de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência ou 

investimento público urgente que se faça necessário, de forma que não tem caráter de 

extrafiscalidade. 

 Por fim, as contribuições sociais84, previstas no art. 149, combinado com o art. 195, §6º, 

CF, têm como fundamento para sua instituição o custeio do regime de previdência própria dos 

beneficiários. Note-se que, apesar de utilização direta do tributo em questão para que seja 

trazidas mudanças sociais, o objetivo fundamental também é o próprio custeio de um sistema, 

de forma a não ser identificável caráter extrafiscal, como, por exemplo, se fosse criado uma 

contribuição social, no panorama da saúde como parte da ordem social, por meio da qual se 

inseriria o seu custeio como tratamento para vítimas do consumo exagerado de açúcar. 

 Conclui-se enquadrarem-se no campo das normas tributárias extrafiscais os impostos e 

as CIDEs. 

 

 
82 Para mais sobre Contribuições de Melhoria: CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional 

Tributário. 4ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 285/291; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito 

Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 199/203. 
83 Para mais sobre empréstimo compulsório, ver: COSTA, Alcides Jorge. Natureza Jurídica dos Empréstimos 

Compulsórios. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/23652>. Último 

acesso em 04/09/2020. 
84 Para mais sobre contribuições sociais, ver: COSTA, Regina Helena. Constituição e Código Tributário Nacional. 

São Paulo: Saraiva Educação, 2020, capítulo 4.3.5.1. 

http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rda/article/view/23652
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2.5.2. O tributo indutor no carbono 

 

2.5.2.1. Síntese da experiência mundial e a possibilidade brasileira 
 

 Em decorrência do movimento mundial com vistas à tributação do carbono, a discussão 

acerca de sua implementação ganha força no cenário brasileiro, sobretudo no contexto da 

Reforma Tributária prevista pela PEC 110/201985 e pela PEC 45/201986, além de diversas 

sinalizações emanadas pelo Ministério da Economia. 

 De toda forma, os países que já implantaram alguma espécie de tributação sobre o 

carbono utilizaram as seguintes modalidades: a tributação direta (carbon tax) e/ou a criação de 

mercados de carbono (ETS), como aprofundado na seção 4.1.2. 

 A tributação direta consiste na fixação de um valor a ser cobrado sobre a quantidade de 

carbono emitida no processo de fabricação de um bem ou durante a prestação de um serviço; 

representa tributo de natureza essencialmente indutora. 

 O mecanismo de mercados de carbono, ETS87, funciona com base na concessão, gratuita 

ou a partir de leilões, de permissões de emissão de quantidade de carbono. Na concessão 

gratuita, não há a criação de nova figura tributária, pois os valores são negociados entre 

particulares dentro da lógica de mercado, de acordo com o número de permissões que possuírem 

e o número de permissões que necessitarem. 

 De outra forma, havendo a concessão por meio de leilões, cria-se situação sui generis, 

já que se trata de verdadeira venda de permissões para emitir determinada quantidade de 

carbono, não sendo encontrado paralelo tributário direto, pois leilão não é tributo. Não seria 

aplicável a CIDE, por exemplo, uma vez que sua base de cálculo é explicitada no art. 149, §2º, 

III, CF – faturamento e receita bruta –, não se enquadrando no fato gerador do tributo sobre o 

carbono, a emissão de carbono. 

 Seria necessário, para tanto diálogo com o Direito Ambiental a fim de garantir a 

instituição da cobrança correta. Seria possível, por exemplo, em um primeiro momento, 

autarquias ambientais realizarem a concessão de quotas a cada empresa interessada em adquirir 

 
85 BRASIL. Senado Federal. Íntegra da PEC 110/2019 disponível em: <https://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=7977850&ts=1597069265092&disposition=inline>. Último acesso em 25/07/2020. 
86 BRASIL. Câmara dos Deputados. Íntegra da PEC 45/2019 disponível em: <https://www.camara.leg.br/ 

proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid=0664F77C3302966D9C2DA0E40EADCB6F.proposicoesWeb

Externo1?codteor=1728369&filename=PEC+45/2019>. Último acesso em 25/07/2020. 
87 YU, Sing-Min, FAN, Ying et al. Op. cit. 



 

35 
 

os direitos de emissão de carbono e, sobre tais direitos, ser instituído imposto, de forma a 

garantir a efetivação da tributação extrafiscal. 

 Não é esperada, entretanto, a implementação do sistema de ETS, seja pela maior 

complexidade e pelo maior custo, seja pela vontade política na criação de imposto direto sobre 

o carbono. O que pode ocorrer é a imposição de imposto direto sobre o carbono, com fulcro na 

competência exclusiva da União prevista no art. 154, II, CF, autorizando para a instituição de 

impostos não previstos no rol do art. 153.  

 Ainda é necessário destacar que não há previsão sobre a forma exata de implementação 

do tributo, pois a PEC 110 prevê alteração do art. 153 da CF, a fim de inserir o inciso VIII88, o 

qual preveria a criação de impostos sobre operações com petróleo, combustíveis, gás natural, 

etc., o que acabaria por englobar, ainda que indiretamente, o objetivo do tributo sobre o carbono. 

Por sua vez, a PEC 45 pretende alterar o art. 154 da CF, prevendo a inserção do inciso III89, o 

qual possibilitaria a criação de impostos seletivos e com função eminentemente extrafiscal, na 

qual se pode incluir integralmente o conceito de tributação sobre o carbono. As duas PECs, 

entretanto, apenas trazem indícios superficiais quanto à possibilidade de implementação do 

tributo sobre o carbono, o qual será regulado por meio de lei complementar. 

 A tributação sobre o carbono pode ter diferentes formas possíveis de instituição, como 

(i) a tributação da quantidade bruta total de carbono emitida, (ii) a tributação parcial sobre a 

quantidade bruta total emitida ou (iii) a tributação da quantidade bruta total de carbono emitida 

em comparação com a quantidade a qual seria emitida pela utilização de outros tipos de energias 

limpas. Parece-nos que um modelo temporalmente progressivo seria mais adequado, com metas 

de redução de emissão de carbono por meio da utilização de fontes limpas de energia. 

 

  

 
88 “Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) VIII- operações com petróleo e seus derivados, 

combustíveis e lubrificantes de qualquer origem, gás natural, cigarros e outros produtos do fumo, energia elétrica, 

serviços de telecomunicações a que se refere o art. 21 , XI, bebidas alcoólicas e não alcoólicas, e veículos 

automotores novos, terrestres, aquáticos e aéreos”. 
89 “Art. 154. A União poderá instituir: (...) III – impostos seletivos, com finalidade extrafiscal, destina- dos a 

desestimular o consumo de determinados bens, serviços ou direitos”. 
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2.5.3. O tributo indutor no soda tax e no sin tax 

  

2.5.3.1. Síntese da experiência mundial 
 

 Conforme exposto na seção 4.2.4, diversas jurisdições instituíram a cobrança de tributo 

sobre o pecado, buscando desestimular o seu consumo. A tributação instituída nos países 

analisados enquadra-se na categoria de tributo de natureza essencialmente indutora. 

 O tributo busca o menor consumo de açúcar, mas tem sido questionado em razão da 

baixa efetividade, porque houve baixa redução de consumo. Em contrapartida, efeitos 

econômicos como a potencial redução do PIB e aumento de desemprego podem ser 

considerados relevantes. Por outro lado, apesar dos esforços dos países a fim de reverter o 

cenário de obesidade, as experiências além da tributação direta são restritas90, sendo necessária, 

conjuntamente a busca de estímulos a vida mais saudável91 e pesquisas sobre novas propostas 

alimentícias não prejudiciais à saúde92.  

2.5.3.2. O caso brasileiro 
  

 No Brasil, as diferentes alíquotas – alteradas de acordo com a vontade política – de IPI 

sobre o consumo de bebidas açucaradas, em especial refrigerantes, cumprem a função 

extrafiscal desse tributo. Note-se, entretanto, que há diversos subsídios de IPI concedidos pelo 

governo ao setor dos refrigerantes, os quais são convertidos em créditos para abatimento do 

imposto. Nessa linha, a regulação extrafiscal sobre os refrigerantes é encontrada na diminuição 

ou aumento desses subsídios de IPI, conforme destacam Pereda e Garcia93, alterando o hábito 

de consumo dos cidadãos. 

 O princípio da seletividade é inerente ao IPI, como determina o art. 153, §3º, IV, da CF. 

Explicam Moreira e Motta94 que a seletividade do IPI abrange tanto as necessidades humanas 

básicas quanto as necessidades secundárias. Dentro do arranjo tributário vigente, a utilização 

 
90 HAMMER, Mike. Taxing Sugar-Sweetened Beverages: A Bittersweet Solution. Bulletin for International 

Taxation, 2018 (Volume 72), No. 3 Disponível em: <https://research.ibfd.org/#/doc?url=/collections/bit/html/ 

bit_2018_03_int_1.html>. Último acesso em 11/06/2020 
91 LOMBARD, Marese e KOEKEMOER, Alta. Conceptual framework for the evaluation of sugar tax systems, 

2020. South African Journal of Accounting Research, p. 63/90. Disponível em: <https://www.tandfonline.com/ 

doi/abs/10.1080/10291954.2019.1667637>. Último acesso em 11/08/2020. 
92 Ibidema 
93 PEREDA, Paula e GARCIA, Carolina Policarpo. Op. cit. 
94 MOREIRA, André Mendes e MOTTA, Thelson Barros. Revista Dialética de Direito Tributário nº 239. 

Seletividade do IPI e Controle Jurisdicional: Possibilidades e Limites. São Paulo: Edições Loyola, 2015, p. 39/51. 
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de diferentes alíquotas de IPI demonstra-se hábil a cumprir o papel tributário extrafiscal, 

atendendo ao princípio da seletividade. A seletividade é instrumento da vontade política em 

estabelecer maior ou menor desestímulo ao consumo de bebidas açucaradas ou outros produtos 

industrializados englobados pelo sin tax. 

 O manejo das alíquotas de IPI com o objetivo de desestimular o consumo dos produtos 

açucarados pode estar perto do fim caso aprovada a PEC 110/2019 ou a PEC 45/2019, que 

preveem a unificação dos tributos incidentes sobre o consumo, o que resultaria na extinção do 

próprio IPI.  

 De toda forma, mesmo com a possível unificação dos tributos incidentes sobre o 

consumo restará a opção de instituição de tributação específica, mais facilmente aplicável caso 

aprovada a criação de impostos extrafiscais nos moldes da PEC 45, que prevê a instituição de 

impostos de índole extrafiscal sobre bens, serviços ou direitos, por meio de inserção do inciso 

III no art. 154, os quais serão definidos por lei complementar, abrindo-se margem direta para a 

instituição de tributos sobre bebidas açucaradas e sobre demais produtos ou serviços que se 

encontrem no conceito do pecado. Por outro lado, a PEC 110 não prevê tributação específica 

para o pecado em geral, restringindo-se a garantir o imposto específico sobre o cigarro, por 

alteração no art. 153, com inserção do inciso VIII. De toda forma, ainda que não haja a inserção 

do inciso III, já a redação atual do art. 154, II da CF autoriza que a União institua outros 

impostos que não estejam previstos no rol do artigo, autorização para a instituição, pela União, 

de impostos não previstos no rol do art. 153, situação em que se pode cogitar a instituição do 

tributo direto sobre o pecado.  

 De mais a mais, não basta a instituição de tributo isolado para que o efeito extrafiscal 

seja atingido, sendo necessário que se estabeleça, em conjunto: (i) concessão de incentivos 

fiscais a incentivarem o desenvolvimento de novos produtos saudáveis e acessíveis à população 

e (ii) a criação de programas públicos de incentivo a hábitos alimentares mais saudáveis.  
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3. A DELIMITAÇÃO DA NORMA TRIBUTÁRIA INDUTORA 
  

 A norma tributária indutora, como todo tributo, tem função arrecadatória, mas 

configura-se essencialmente como meio de intervenção da vontade estatal no domínio social e 

econômico95 pelo Direito Tributário, com o objetivo de induzir determinados comportamentos 

na sociedade. 

 Nessa linha, Misabel Derzi96 explica que a Constituição Federal de 1988 elencou 

extenso rol de limitações constitucionais ao poder de tributar com o objetivo de proteger valores 

econômicos, morais e políticos da sociedade brasileira. A Constituição Federal de 1988, 

fundada nos valores do Estado Democrático de Direito, prevê o sistema tributário nacional com 

bastante detalhamento, inclusive com rol extenso de garantias aos contribuintes contra o poder 

de tributar do Estado, como a vedação ao tributo com efeito de confisco e a legalidade tributária. 

 As garantias constitucionais que protegem o contribuinte contra o poder de tributação 

do Estado, aliadas a outras princípios e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição 

Federal, podem socorrer o particular contra a ânsia arrecadatória do Fisco. Para o carbon tax – 

englobando-se a indução tributária como intervenção na atividade empresarial como um todo –

, à primeira vista pode-se suscitar a livre iniciativa e a livre concorrência, elencada pelo art. 1º, 

IV, e art. 170, IV, CF, como garantias do contribuinte contra esse tipo de imposição, que devem 

ser sopesadas com o inciso LXXIII do art. 5º, VI, do art. 170, VI, e art. 225, que dão valor à 

proteção ambiental pela nova ordem consagrada em 1988.  

 Já ao sugar tax/sin tax – englobando-se a indução tributária no plano individual em 

geral, no desestímulo de ações restritas ao caráter privado e pessoal –, também seria possível 

suscitar a defesa das liberdades individuais em sua plenitude, com base nos direitos de primeira 

geração elencados pelo art. 5º, CF. Da forma contraposta, também o art. 6º, art. 24, inciso XII, 

a exceção do art. 167, inciso IV, art. 194 e os arts. 196 a 200, todos da CF, elencam a saúde 

como direito humano fundamental da sociedade brasileira. Isso porque o Estado reprimiria um 

hábito pessoal dos cidadãos sem que houvesse uma efetiva proibição daquela conduta. Em um 

regime democrático, aceita-se a proibição de condutas individuais por meio do Direito Penal, 

de forma que há perigos republicanos quando do alargamento de competências do Estado para, 

 
95 Vide seção 4.3  
96 DERZI, Misabel. Entrevista concedida a Carta Forense, 2010. Edição 90. Disponível em 

<http://sachacalmon.com.br/wp-content/uploads/2010/12/Lharmonisation-des-TVAs-du-Bresil.pdf>, último 

acesso em 09/09/2020. 
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por sua vontade política, reprimir – ainda que não proibindo – atitudes ou hábitos que considere 

prejudiciais aos cidadãos. 

 Evidente, portanto, a necessidade de balizas a delimitarem a possibilidade de 

interferência estatal no domínio social e econômico sem que constituam um ferimento aos 

princípios básicos de liberdade básicas da República brasileira e sem a distorção da 

caracterização do tributo de base majoritariamente fiscal, de forma que a aplicação dos 

princípios tributários gerais não seja mitigada ao tributo de caráter fiscal97. 

 

3.1. O Controle Intrínseco  

  

 As normas tributárias indutoras também são regidas pelos princípios constitucionais 

tributários. Há diferença, entretanto, no ponto em que admitem embates entre esses princípios, 

algo que não é aplicável às normas tributárias fiscais. 

 Assim, o exame de violação de princípios constitucionais pela instituição de normas 

tributárias extrafiscais deve partir três pressupostos básicos: i) há alguns princípios, como o 

princípio da legalidade, o princípio da anterioridade e o princípio da irretroatividade possuem 

pouca ou nenhuma flexibilidade de aplicação, devendo ser seguidos rigidamente, em 

contraposição a princípios que possuem maior margem de relativização interpretativa em nome 

da consecução do objetivo social, como o princípio da igualdade, o princípio da 

proporcionalidade e o princípio da vedação ao confisco; ii) quando relativizado, nenhum 

princípio pode sê-lo arbitrariamente, de forma a prejudicar o contribuinte além do 

razoavelmente aceitável em uma sociedade democrática; e iii) a aplicação relativizada dos 

princípios tributários a título de extrafiscalidade deve ser possibilitada exclusivamente para essa 

classe de tributos, pois caso haja aplicação relativizada dos princípios para tributos 

exclusivamente fiscais, abre-se margem para um temível extrapolamento das delimitações 

constitucionais e morais ao poder de tributar. 

 Nessa linha, a fim de facilitar a perquirição, dividimos os princípios tributários em duas 

classes. Os princípios objetivos: são praticamente estanques, com pouca margem de 

interpretação quanto à violação; e os princípios subjetivos: dependem de um juízo de valor para 

a análise de violação. As diferenças de aplicação são perceptíveis na medida em que o primeiro 

grupo tende a receber uma relativização praticamente nula enquanto os princípios do segundo 

 
97 BOMFIM, Diego Marcel Costa. Op.cit., p. 20/22. 
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grupo, passando pelo juízo do legislador, e excepcionalmente do Judiciário, podem ser 

relativizados com maior facilidade. 

 

3.1.1. Os princípios objetivos 

  

 No primeiro grupo – o qual, por sua menor discussão de aplicabilidade sobre as normas 

tributárias extrafiscais, não são objeto desse estudo – são incluídos diversos princípios 

tributários existentes em nosso sistema. O princípio da legalidade98 é definido na CF em sentido 

amplo pelo art. 5º, II, estabelecendo que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei, e, especificamente ao Direito Tributário, no art. 150, I, 

por meio do qual o Constituinte estabeleceu expressamente a necessidade de lei para que 

houvesse instituição ou majoração de tributos. 

 O princípio da anterioridade tributária99, por sua vez, sofreu algumas modificações 

temporais na história brasileira. Atualmente, o princípio está estabelecido no art. 150, III, b, § 

1º e no art. 195, § 6º, todos da CF, pelos quais é definido que o poder tributante não pode cobrar 

tributos no mesmo exercício fiscal em que tenha sido publicada a lei que o instituiu. Também 

foi previsto o princípio da anterioridade nonagesimal, pelo no art. 150, III, c, § 1º, impedindo a 

cobrança de um tributo antes de decorridos 90 dias desde a sua instituição, de forma a se 

observar também a anterioridade nonagesimal quanto ao exercício financeiro. Tratam-se de 

formas de garantir ao contribuinte que possa compreender a nova legislação tributária e se 

preparar para cumpri-la. 

 Há alguns tributos cuja majoração ou instituição não precisam respeitar o princípio da 

anterioridade. A título exemplificativo, não haveria razão lógica em se exigir o percorrer de um 

lapso temporal entre a instituição e a cobrança do Imposto Extraordinário de Guerra (art. 154, 

II, CF), pois a necessidade de suprimento das receitas estatais prevista é de máxima urgência. 

Ao mesmo passo, o II e o IE (art. 153, I e II, CF) também não se sujeitam à anterioridade em 

razão da necessidade momentânea, extrafiscal, do Estado em regular a balança comercial, 

incentivando o movimento desejado por meio de alteração de alíquotas. A mitigação existente 

ao princípio da anterioridade foi enxergada pelo Constituinte como situação na qual o 

 
98 Para mais sobre princípio da legalidade tributária, ver: TEODOROVICZ, Jeferson. Segurança Jurídica, 

Legalidade e Tipicidade na ciência do Direito Tributário no Brasil. Revista Pensamento Jurídico, volume 13, nº 

2, 2019. Disponível em: < https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/174/231>. 

Último acesso em 20/08/2020. 
99 Sobre anterioridade tributária, ver: COSTA, Regina Helena. Constituição e Código Tributário Nacional. São 

Paulo: Saraiva Educação, 2020, capítulo 3.2.2.2. 

https://fadisp.com.br/revista/ojs/index.php/pensamentojuridico/article/view/174/231
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contribuinte não teria o direito de não ser surpreendido por nova tributação justamente em razão 

da urgência encontrada. Por fim, destacamos o princípio da irretroatividade100, elencado pelo 

art. 150, III, a, CF, buscando o Constituinte limitar a atuação do ente tributante a fatos geradores 

ocorridos somente após a edição de lei que institua ou majore o tributo, de forma a impossibilitar 

criação retroativa de tributos. Também no campo das normas tributárias extrafiscais incide o 

princípio da irretroatividade, pois, buscando (des)estimular comportamento, não há, 

logicamente, como o legislador redigir lei que atue em indução comportamental do passado101.  

 

3.1.2. Os princípios subjetivos 
  

 No segundo grupo, encontram-se os princípios que, quando suscitado seu ferimento, 

demandam de análise subjetiva da situação fática ocorrida, sopesando-se, por exemplo, a 

política pública englobada, de forma que são os mais questionáveis quanto à delimitação no 

campo extrafiscal. 

 De acordo com o caput do art. 5º da CF, todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza. Na seara tributária, o inciso II do art. 150 veda que os entes tributantes 

estabeleçam tratamento diferenciado para contribuintes que se encontrem em situação 

equivalente. O objetivo é evitar que os contribuintes sejam diferenciados em razão de sua 

ocupação profissional ou da sua função exercida102. 

 Em análise à jurisprudência do STF, pode-se verificar que a violação ao princípio da 

igualdade como critério da norma é o mais suscitado para a arguição de inconstitucionalidade 

de normas tributárias extrafiscais. 

 Folloni103 defende, porém, que havendo a intenção própria do Estado em induzir 

comportamentos, é esperado que a distribuição dos ônus financeiros seja realizada de forma 

diversa, contribuindo toda a sociedade com a consecução do objetivo almejado. Ainda que haja 

aparente desproporcionalidade, situação dissemelhante dos contribuintes é necessária para que 

se cumpra a própria função do tributo indutor. 

 
100 Para mais sobre o princípio da irretroatividade, ver CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito 

Constitucional Tributário. 4ª edição. São Paulo: Malheiros Editores, 1993, p. 191/195. 
101 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 342. 
102 Ibidem, p. 345/355. 
103 FOLLONI, André. Isonomia na tributação extrafiscal. Revista de Direito Getúlio Vargas. Volume 10 nº 1. São 

Paulo, 2014. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1808-2432201400010 

0008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Último acesso em 15/08/2020. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1808-2432201400010%200008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1808-2432201400010%200008&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
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 O princípio da proporcionalidade, porém, protege o particular da imposição de tributos 

que, embasados na extrafiscalidade, violam por completo os direitos dos contribuintes. Não 

afronta a proporcionalidade, por exemplo uma lei que reduza alíquotas sobre as atividades de 

empresas que utilizem energia limpa, em comparação a empresas que utilizem energias não-

renováveis, a exemplo do Projeto de Lei nº 2.543/2019104. Porém, caso dentro do grupo de 

empresas de energia limpa haja a concessão de um benefício a algumas dessas empresas e a 

outras não, sem motivação razoável, pode ocorrer a violação ao princípio da igualdade. 

 A capacidade contributiva105, por sua vez, prevista no art. 145, § 1º, da CF, constitui 

desdobramento do princípio da igualdade, determinando a tributação diferenciada para 

contribuintes encontrados em situação econômica diferente, verificando-se se possui o 

contribuinte (i) alguma riqueza passível de ser tributada e (ii) se a riqueza que seria tributada já 

cumpre função social na sociedade, pois, caso a cumpra, não haveria lógica no Estado retê-la a 

fim de fazê-la cumprir função social diferente. 

 Bruno Sampaio106 explica que a extrafiscalidade pode relativizar a capacidade 

contributiva, mas não pode suprimi-la, na medida em que não haveria óbice de plano para a 

relativização da isonomia no âmbito da capacidade contributiva. De toda forma, essa 

relativização deve ser fundamentada, a fim de não se criarem privilégios tributários 

injustificados. 

 O princípio da vedação ao confisco, previsto no art. 150, IV, da CF, constitui verdadeira 

limitação ao ímpeto estatal em aumentar as obrigações tributárias sobre os contribuintes. 

 Hugo de Brito Machado107, por sua vez, define que se tratando o tributo confiscatório 

de negação ao direito da propriedade, deveria ser avaliado em função de todo o sistema, ou seja, 

em comparação ao encargo tributário total sofrido pelo contribuinte. Para a identificação do 

efeito de confisco, Cassiano Menke108 defende ser necessária a identificação da violação ao 

ponto que a cobrança tributária passe a interferir no núcleo fundamental da dignidade humana, 

tomando-se como base a vivência de uma vida digna.  

 
104 BRASIL. Câmara dos Deputados. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrar 

integra;jsessionid=428155FDFA8C92050FF3E4DC39A997B9.proposicoesWebExterno1?codteor=1742664&fil

ename=Avulso+-PL+2543/2019>. Último acesso em 01/10/2020. 
105 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, Cap. 7, Item 

5.1.2. 
106 SAMPAIO, Bruno Nou. O Princípio da Capacidade Contributiva e a Jurisprudência do STF. Dissertação de 

Mestrado, Bahia: Universidade Federal da Bahia – UFBA, 2017, p. 166/168. 
107 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 46/48. 
108 MENKE, Cassiano. A Proibição aos Efeitos de Confisco no Direito Tributário. Dissertação de Mestrado, Rio 

Grande do Sul: Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 2017, p. 101/125. 
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 Destaca, nessa linha, Schoueri109 dualidade existente no princípio da vedação ao 

confisco, pois apesar difícil a definição, a base do princípio atua também como regra, pois uma 

vez configurado o confisco, o tributo deve ser proibido.  

 O princípio da liberdade econômica, previsto no art. 170 da CF, em consonância com 

os arts. 1º e 5º, incisos XIII e LIV, CF, protege o contribuinte da tributação irrestrita. Deve-se 

respeitar a liberdade econômica a ponto de o tributo não a promoção dos valores da livre 

iniciativa110.  

 Com a EC 20/1998, a qual incluiu o §9º ao art. 195 da CF e a EC 42/2003, a qual incluiu 

o art. 146-A da CF, o princípio da liberdade econômica passou a ser vinculado à possibilidade 

de fixação de diferentes critérios de tributação para correção de desequilíbrios de concorrência 

 Apesar de criada nova forma de sopesamento do princípio da liberdade econômica, não 

pode a diferenciação em razão da atividade econômica ser aplicada de qualquer forma, 

exclusivamente por haver uma autorização constitucional111. O legislador deve aplicar ao 

máximo o princípio da liberdade econômica, em função de sua importância constitucional, 

demonstrada pelo incentivo constitucional às empresas112, restringindo-o apenas nas situações 

nas quais se constate extrema necessidade. 

 Por fim, o princípio da seletividade está previsto no art. 153, §3º, I, da CF, para o IPI, e 

no art. 155, §2º, III, da CF, para o ICMS. A seletividade deve se guiar pela essencialidade do 

produto, no caso do IPI, e pela essencialidade da mercadoria ou do serviço, no caso do ICMS. 

Trata-se de verdadeira autorização constitucional para a instituição de diferentes alíquotas a 

depender da necessidade do produto, da mercadoria ou do serviço para o cidadão. 

 O princípio da seletividade sofre críticas. Robert Nozick113, por exemplo, critica a 

instituição de alíquotas variáveis em razão da essencialidade do produto. Isso porque, com 

alíquotas diferentes, ocorreria maior recolhimento de classes mais abastadas, as quais 

naturalmente possuiriam mais disposição em adquirir produtos tidos como supérfluos. Nesse 

panorama, o Estado utilizaria mais intensamente as classes mais abastadas para a consecução 

de um objetivo social geral, quebrando o paradigma a justiça tributária. Schoueri114 explica que 

o princípio da seletividade está atrelado ao produto ou à mercadoria em si, sem que haja 

 
109 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 355/364. 
110 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2012, p. 397. 
111 ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 403/407. 
112 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 13ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2007, p. 149/150. 
113 NOZICK, Robert. Anarquia, Estado e Utopia.Tradução de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Tavares e Tristão 

Ltda, 1991, p. 256/269. 
114 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 416/419 
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eventual juízo de valor acerca de seu destinatário, afastando-se, desse modo, a 

discricionariedade de aplicação de alíquotas diferenciadas. 

 Para o IPI, a seletividade foi delineada na Tabela de Incidência do IPI (Tipi)115. De toda 

forma, análise mesmo que perfunctória da tabela demonstra que não há correspondência entre 

a alíquota escolhida pelo legislador e a essencialidade do produto. Por exemplo, xampus e 

desodorantes são tributados à alíquota de 7%, ao passo que lagostas sujeitam-se à tributação de 

0%, e caviar à tributação de 5%. 

 Por fim, Moreira e Motta116 destacam a existência de duas correntes doutrinárias acerca 

da possibilidade de controle judicial da seletividade. De um lado, uma corrente defende que o 

princípio não escaparia da análise judicial de constitucionalidade quando analisada imposição 

de alíquota em razão de atingir diretamente a vida do contribuinte. Do outro lado, parte da 

doutrina e a jurisprudência majoritária entendem que a interpretação da seletividade, que resulta 

na fixação de alíquotas, é parte fundamental de política pública, a qual parte de análise de 

convencionalidade e oportunidade que o Judiciário não tem competência para analisar. 

Havendo por garantir maior segurança jurídica e separação de poderes, acaba o Judiciário por 

permitir a permanência de discrepâncias tributárias, como julgado no AgR no AI 360.461-

7/MG117, quando o STF decidiu pela possibilidade de diferentes alíquotas de IPI para açúcar 

em razão da região proveniente da produção. 

 Realizada a exposição sobre os princípios aplicáveis, busca-se, em análise da efetiva 

aplicação da competência jurisdicional, a delimitação que o STF tem entendido como a passível 

de ser analisada pela Corte, de forma a possivelmente limitar a aplicação dos tributos estudados 

nesta Tese. 

  

3.2. O Controle Extrínseco  
 

3.2.1. A Competência Jurisdicional 
 

3.2.1.1. Controle de constitucionalidade  

 
 Um dos pilares do Estado Moderno consiste na existência do modelo de freios e 

contrapesos entre os três Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário), nos 

 
115 Atualmente em vigor a TIPI aprovada pelo Decreto 10.254/2017. 
116 MOREIRA, André Mendes e MOTTA, Thelson Barros. Op. cit., p. 39/51. 
117 Ver nota 162 



 

45 
 

moldes defendidos por Montesquieu118. Como destaca Gilmar Mendes119, é necessário que o 

poder democrático exercido pelo Executivo e pelo Legislativo encontre um limitador além dos 

próprios valores principiológicos existentes em uma democracia, para que não fujam dos 

preceitos instituídos constitucionalmente. Com a figura do Supremo Tribunal Federal ou da 

Corte Constitucional, a depender do modelo adotado por cada país, é possível anular a lei ou 

ato normativo, declarando-se sua inconstitucionalidade e retomando-se a normalidade 

legislativa ao se excluir dispositivo ou ato que teria ferido os preceitos da Constituição. 

 Alexandre de Moraes120 ensina que no cenário jurídico brasileiro a análise de 

constitucionalidade consiste em afirmar que o ato normativo dos outros poderes não pode 

alterar ou suprimir a norma fundamental. Há como pressuposto básico a ideia de hierarquia 

entre as normas, de forma escalonada, cumprindo a CF o papel mais importante de todo o 

sistema. As garantias trazidas pela CF não podem ser relativizadas por meio de leis 

infraconstitucionais, de forma a se prezar pela manutenção de todo o sistema republicano. 

 No Brasil a opção do Constituinte foi a de dar amplos poderes ao Judiciário por meio 

do inciso XXXV do art. 5º, determinando-se que a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito. De toda forma, são constantes os questionamentos acerca 

da efetiva competência do Judiciário em intervir em outras esferas e de sua expansão de atuação. 

Luís Roberto Barroso121 explica que esse movimento ocorre em razão do contínuo 

esvaziamento de legitimidade do Poder Legislativo, levando o STF a agir de forma a interferir 

em outros Poderes, seja pelo ativismo judicial, pela “criação de normas”, quando o legislador 

for omisso, seja por desautorizar políticas do Executivo que não seriam apreciáveis por um 

órgão judicial. 

 No campo tributário também há implicações quanto à competência constitucional de 

análise da norma tributária extrafiscal, considerando-se o fato de a política extrafiscal basear-

se em consecução de política pública. Conforme será explorado na próxima seção, a discussão 

se estende, por exemplo, quanto à concessão de benefícios fiscais para contribuintes em 

determinadas situações em detrimento de outros contribuintes, havendo, de um lado, a 

suscitação à violação ao princípio da igualdade e, do outro, a alegação de impossibilidade de 

 
118 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O Espírito das Leis. 2ª edição, tradução de MURACHCO, 

Cristina. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 19/32. 
119 MENDES, Gilmar Ferreira. O Papel do Senado Federal no Controle de Constitucionalidade: Um Caso Clássico 

de Mutação Constitucional. Revista de informação legislativa, v. 41, n. 162. Disponível em: <https://www2.senado 

.leg.br/bdsf/handle/id/953>. Último acesso em 25/08/2020. 
120 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 34ª edição. São Paulo: Editora Atlas Ltda., 2018, p. 972/973. 
121 BARROSO, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no Direito Brasileiro. 7ª Edição. São Paulo: 

Editora Saraiva, 2012, Parte III, Capítulo 2.1. 
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atuação do STF como legislador positivo para reconhecer uma possível extensão do benefício, 

já que estaria englobada dentro da análise política de viabilidade. 

 

3.2.2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

 
 As normas tributárias com caráter extrafiscal estão sujeitas ao controle jurisdicional, em 

última instância do STF, na linha do que dispõe o art. 5º, XXXV. A extrafiscalidade pode 

lesionar direitos dos cidadãos em razão do prejuízo trazido pela implementação de norma 

tributária de caráter indutor. 

 Nessa perspectiva, passa-se a analisar a evolução jurisprudencial do STF quanto à sua 

competência para o julgamento do caráter extrafiscal das normas tributárias, a fim de verificar 

balizas já determinadas para a constitucionalidade da extrafiscalidade. 

 Há registros da apreciação do caráter extrafiscal da norma tributária pelo STF desde 

1970, nos autos da Representação 826122, por meio da qual foi questionada a 

constitucionalidade de diversos artigos da Constituição Estadual do Mato Grosso. O art. 86123 

dispunha sobre a possibilidade de concessão de isenções estaduais com finalidade extrafiscal. 

No julgamento, foi rejeitada a inconstitucionalidade do artigo, pois se entendeu que apesar do 

art. 20, §2º, da Constituição de 1967124 ter autorizado a União a conceder isenções a 

materialidades de competição de outras esferas da federação, a norma não restringiu a 

concessão de benefícios pelos Estados por falta de previsão constitucional, demonstrando, 

desde então, o reconhecimento pelo STF acerca da possibilidade de instituição de normas 

tributárias extrafiscais pelos diversos entes da federação. 

 No ano de 1982, ainda sob a égide da Constituição de 1967, foi interposto o RE 

94.001125, por meio do qual se discutiu a possibilidade de cobrança de alíquota adicional de 

200% de IPTU a imóveis paulistanos os quais, construídos e habitados, fossem utilizados sem 

a emissão de alvará ou autorização para seu uso, nos termos do inciso I do art. 15 da Lei 6.989 

de 20/12/1966. Alterando o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, o STF, em junho 

 
122 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Representação 826/MT Relator Ministro Raphael de Barros Monteiro, 

Plenário, julgado em 21/10/1970. 
123 Artigo 86: “A lei poderá isentar, reduzir ou agravar tributos, com finalidade extrafiscal de favorecimento de 

atividades úteis ou contenção de atividades inconvenientes ao interêsse público”. 
124 Artigo 20: “É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) § 2º - A União, mediante 

lei complementar, atendendo, a relevante interesse social ou econômico nacional, poderá conceder isenções de 

impostos federais, estaduais e municipais (...)”. 
125 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 94.001-4/SP, Relator Ministro Moreira Alves, 

Plenário, julgado em 11/03/1982. 
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de 1988, fixou, por meio do voto do Ministro Relator Moreira Alves, que apesar do caráter 

extrafiscal da norma tributária, não poderia ele configurar sanção de ato ilícito, nos termos do 

art. 3º do CTN126.  

 Já sob a égide da Constituição Federal de 1988, no RE 159.026-2/SP127, no ano de 1994, 

analisou-se suposto ferimento ao princípio da isonomia em razão da fixação da data firmada 

pelo art. 6º do Decreto-Lei nº 2.434/1988 para a concessão de isenção de IOF sobre operações 

de câmbio de bens importados, o que geraria significativos prejuízos a contribuintes que 

realizaram importações com poucos dias de diferença. Reformando entendimento do Tribunal 

a quo, o Ministro Relator Ilmar Galvão pautou-se em dois importantes pontos: a inexistência 

de ferimento ao princípio da isonomia em razão da diferença temporal dos fatos geradores e, 

mais importante, a impossibilidade de extensão da isenção por meio do Judiciário, visto que 

englobada em política econômica do Legislativo128. Acertada a decisão, com a devida vênia ao 

entendimento de Martha Leão129, pois o entendimento do Ministro, no mesmo sentido do 

entendimento trazido pelo Ministro Celso de Mello nos autos do Agravo Regimental em Agravo 

de Instrumento 138.344-6/DF130, não se baseou na premissa de afastamento do controle de 

normas tributárias extrafiscais ao Poder Judiciário, mas tão somente na premissa de não caber 

ao Poder Judiciário estender isenções. A via para a declaração de inconstitucionalidade cumpre 

o papel de excluir normas do ordenamento jurídico – atuando o STF como espécie de legislador 

negativo –, não o de criar novas normas, papel incumbido ao Poder Legislativo – o legitimado 

para cumprir o papel de legislador positivo –, também em citação direta ao julgamento do RE 

157.228-1131, sob relatoria do Ministro Paulo Brossard. 

 O STF declarou, na ADI 1.276-2/SP132, no ano de 2002, a constitucionalidade da Lei 

Estadual de São Paulo nº 9.085/1995, a qual trazia incentivo fiscal de isenção de até 15% sobre 

o IPVA de empresas que possuíssem mais de 30% de seus funcionários com mais de 40 anos 

 
126 No mesmo sentido: BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 116.290-2/SP, Relator 

Ministro Carlos Madeira, Segunda Turma, julgado em 14 de junho de 1988. 
127 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 159.026-2/SP, Relator Ministro Ilmar Galvão, 

Primeira Turma, julgado em 30/08/1994. 
128 No mesmo sentido: BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 405.579, Relator Ministro 

Joaquim Barbosa, Plenário, julgado em 01/12/2010; BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental no 

Recurso Extraordinário nº 742.352, Relator Ministro Ricardo Leandowski, Segunda Turma, julgado em 

05/08/2014. 
129 LEÃO, Martha Toribio. Op. cit., p. 122/123. 
130 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº 138.344-6/DF, Relator 

Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, julgado em 02/08/1994. 
131 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 157.228-1/SP, Relator Ministro Paulo Brossard, 

Segunda Turma, julgado em 03/05/1994. 
132 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.276-2/SP, Relatora Ministra 

Ellen Gracie, Plenário, julgado em 29/08/2002. 
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de idade, incentivando, dessa forma, o mercado de trabalho nessa faixa etária. A Ministra 

Relatora Ellen Gracie, acompanhada pelo Pleno, defendeu que o incentivo não violou o 

princípio da isonomia, uma vez que se tratava de renúncia fiscal do estado de São Paulo, a fim 

de buscar a igualdade social na busca pelo emprego entre os jovens e os cidadãos acima de 40 

anos. Sendo instituído benefício de forma abstrata e impessoal, em razão da ausência de 

arbitrariedade e direcionamento, não foi constatado qualquer ferimento a esse princípio 

constitucional. 

 Nos autos do AgR no AI 360.461-7/MG133, em 2005, foi levada ao Supremo questão 

atinente à concessão de isenções fiscais de IPI incidente sobre açúcar e álcool de cana, 

especificamente quanto ao açúcar e ao álcool produzidos nas áreas administradas pela Sudam 

e pela Sudene. A Agravante entendeu que a limitação dos benefícios às empresas localizadas 

naquelas regiões violaria o princípio da isonomia. O Estado, em seu papel extrafiscal, pretendeu 

promover o desenvolvimento nacional por meio da superação de desigualdades regionais. Por 

isso, entendeu-se que não se feriu a isonomia134. 

 Na Medida Cautelar em Ação Cautelar 1.657-6/RJ135, julgada em 2007, o STF definiu 

questionável precedente ao julgar pedido de efeito suspensivo de RE contra decisão do Tribunal 

Regional Federal da 2ª Região. A decisão recorrida confirmou a possibilidade de cessação de 

atividades de empresa tabagista em razão de dívidas tributárias. Na situação, a empresa possuía 

diversas inscrições em dívida ativa e, intimada a pagar os débitos (incluídos aqueles com 

exigibilidade suspensa), não o fez no prazo de 10 dias concedido pela administração pública. 

Dessa forma, teve seu registro especial, determinado pelo Decreto-Lei 1.593/1977, cassado. Se 

por um lado os Ministros ressaltaram a seletividade do IPI, mais especificamente no caso dos 

cigarros, constituindo os tributos aproximadamente 70% de seu preço final, por outro lado 

acabou por se criar precedente flexibilizando a utilização de sansão política para pagamento de 

tributos, visto que a empresa, tendo seu registro cassado em razão de dívidas tributárias, foi 

impedida de continuar atuando. Assim, reconheceram os Ministros, mais uma vez, a força 

indutora tributária do Estado quanto à regulação social. 

 
133 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 360.461-7/MG, Relator 

Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 06/12/2005. 
134 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo de 

Instrumento nº 515.168-1/MG, Relator Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 30/08/2005. 
135 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Ação Cautelar em Medida Cautelar nº 1.657-6/RJ, Relator Ministro 

Joaquim Barbosa, Plenário, julgado em 27/06/2007. 
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 Nos autos do RE 562.045/RS com repercussão geral reconhecida136, julgado em 2013, 

julgou-se a constitucionalidade do art. 18 da Lei Estadual 8.821/1989 do Rio Grande do Sul, o 

qual instituiu a progressividade do ITCMD baseada na soma do valor venal de todos os bens e 

direitos do inventariado, de forma a onerar mais aqueles que possuíssem mais, discutindo-se 

ferimento ao princípio da isonomia e da capacidade contributiva. Para tanto, o Ministro Relator 

Ricardo Lewandowski defendeu, em voto vencido, que o cerne da questão se daria no 

exaurimento da discussão sobre a possibilidade de progressividade para impostos reais, 

concluindo que poderia a progressividade ocorrer contanto que houvesse expressa autorização 

constitucional, de forma que, nesses casos, haveria o atendimento dos efeitos extrafiscais 

intentados pelo constituinte, ignorando-se a existência ou não de capacidade econômica. Nessa 

linha, o Ministro defendeu que para a progressividade ser atendida sem ferimento ao princípio 

da isonomia, seria necessária a análise da capacidade contributiva. Por outro lado, o voto 

divergente, vencedor, do Ministro Eros Grau entendeu, em uma leitura do § 1º do art. 145, CF, 

que os impostos de caráter real devem respeitar os princípios da capacidade contributiva. Por 

isso, as alíquotas progressivas não feriram a isonomia.  

 Em 2017, foi retomada a discussão acerca da isonomia do IPI incidente sobre açúcar e 

de cana, com tratamentos diferentes por região, em razão da Lei nº 8.393/1991, por meio do RE 

592.145/SP137. Havendo questão muito semelhante sido julgada por meio do AgR no AI 

360.461-7/MG, entendeu o Pleno pela constitucionalidade da diferenciação tributária. Destaca-

se, de toda forma, voto do Ministro Luiz Fux, no qual foi explorada cautelosamente a 

extrafiscalidade do IPI. Expôs-se a possibilidade de intervenção estatal sobre o domínio 

econômico por meio do Direito Tributário, seja no campo social, econômico, ambiental, entre 

outros, não possuindo, nesses casos, o Estado o objetivo arrecadatório, mas, sim, indutor. Nessa 

linha, destacou o Ministro a ausência de ferimento da isonomia ou de desvio de finalidade, 

baseando-se na lógica da política econômica do Governo Federal em propositalmente onerar o 

produto produzido no Centro-Sul do país, de forma a buscar corrigir discrepâncias de 

desenvolvimento regional. 

 Também em 2017, por meio dos Embargos de Declaração no RE 218.287/SC138, 

discutiu-se a constitucionalidade do art. 5º, inciso III, da Lei 8.033/1990, por meio da qual foi 

 
136 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 562.045/RS, Relator Ministro Ricardo 

Lewandowski, Plenário, julgado em 06/02/2013. 
137 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 592.145/SP, Relator Ministro Marco Aurélio, 

julgado em 05/04/2017. 
138 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Recurso 

Extraordinário nº 218.287/SC, Relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 30/06/2017. 
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instituída alíquota de 25% sobre a transmissão de ações de companhias abertas e das 

consequentes bonificações. Com efeito, entendeu o STF que alíquota instituída em 25% poderia 

ser justificada por seu caráter extrafiscal, no caso entendido como a demanda monetária pela 

qual ultrapassava o país, considerada época excepcionalmente difícil para a ordem econômica 

nacional. Pode-se, desde então, ser notado erro básico de identificação e fundamentação da 

norma tributária extrafiscal, pois a justificativa de implementação desse tipo de norma tributária 

não pode ter como função principal a composição de orçamento, pois é esta, justamente, a 

característica fundamental de uma normal tributária fiscal. Ainda mais grave, o Acórdão 

ratificou a decisão do Tribunal a quo, o qual, em seu entendimento pela legalidade da alíquota, 

expressou: “A conotação de extrafiscalidade afasta a ideia de confisco”. Com a devida vênia ao 

Ministro Relator, o precedente criado traz graves implicações à segurança tributária do 

contribuinte, uma vez que excluiu, verdadeiramente, do controle judicial a análise de tributação 

confiscatória em casos de tributos entendidos como extrafiscais. 

 Em 2018, por meio da ADI 2.898/DF139, suscitou-se a inconstitucionalidade da alteração 

trazida aos arts. 22 e 29, III, da Lei 10.684/2003 por meio da Medida Provisória 232/2004, 

modificando o art. 20 da Lei 9.249/1995, de forma a alterar a base de cálculo da CSLL para 

algumas classes de empresas prestadoras de serviços. Alegou-se a violação ao princípio da 

isonomia em razão da diferenciação realizada entre empresas, a violação ao princípio da 

vedação ao confisco, uma vez que com a alteração haveria a majoração de 165% do valor da 

contribuição, e a violação ao princípio da capacidade contributiva. Baseando-se no magistério 

de Humberto Ávila, defendeu o Relator Dias Toffoli a possibilidade de aplicação de 

desigualdade tributária fiscal, atrelada à capacidade contributiva individual, ou extrafiscal, 

atrelada à verificação de três requisitos: a proporcionalidade, a menor gravidade da medida 

prevista e o sopesamento entre as vantagens e as desvantagens trazidas pela medida. No tocante 

à alegada afronta à capacidade contributiva, utilizou-se interpretação extensiva, baseando-se na 

leitura do §1º do art. 145, CF, o qual destaca a capacidade contributiva para a espécie tributária 

imposto, em consonância ao RE 177.835/PE140, precedente no sentido de entender a 

possibilidade de utilização do princípio da capacidade contributiva a outras espécies tributárias. 

Assim, não vislumbrando ferimento à progressividade, seletividade ou proporcionalidade, não 

foi declarado ferimento à capacidade contributiva. Da mesma forma, não captou o Relator 

 
139 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.898/DF, Relator Ministro Dias 

Toffoli, Plenário, julgado em 10/10/2018. 
140 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 177.835/PE, Relator Ministro Carlos Velloso, 

Plenário, julgado em 22/04/1999. 
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ofensa ao princípio da vedação ao confisco, baseando-se no argumento de que somente seria 

possível alegar a ofensa caso a obrigação tributária alcançasse patamar o qual, no conjunto de 

todo o sistema tributário, exprimisse insuportabilidade do ônus da exação por meio do 

contribuinte. 

 Na ADI 3.863/DF141, julgada em 2018, analisou-se a constitucionalidade da Medida 

Provisória 352/2007, convertida na Lei 11.484/2007, a qual possui como escopo fundamental 

programa de incentivos para a implementação de televisão digital e facilitação de produção de 

alguns de seus componentes econômicos, bem como a proteção à propriedade intelectual de 

sistemas envolvidos. Para tanto, foi concedido benefício, por meio do art. 4º, norma tributária 

extrafiscal, reduzindo em cem por cento as alíquotas do IR e adicional sobre o lucro da 

exploração, condicionando a isenção à não distribuição de lucros, a fim de se destinar à reserva 

de capital da empresa. Questionou-se, nesse panorama, ameaça à livre iniciativa e ao direito de 

propriedade em razão da norma extrafiscal limitadora de destinação dos valores resultantes do 

benefício. De toda forma, o Pleno entendeu pela inexistência de inconstitucionalidade ao 

considerar que, em se tratando a norma tributária extrafiscal de uma renúncia fiscal por parte 

do Estado objetivando a consecução de determinado objetivo além da arrecadação tributária, 

não haveria invasão da competência interna empresarial. Tratar-se-ia, portanto, exclusivamente 

de proteção da lógica da capacidade contributiva e da manutenção do Estado, visto que deixou 

de arrecadar e investir em uma área social para que o movimento fosse realizado diretamente 

pelo particular. 

 Ainda em 2018, nos autos do RE 656.089/MG142, o STF declarou a constitucionalidade 

do art. 18 da Lei 10.684/2003, o qual fixava alíquotas diferenciadas para instituições financeiras 

e entidades e elas legalmente equiparadas, fixando, inclusive, o Tema nº 515 para repercussão 

geral. Discutiu-se a conformidade com a CF, mas o Pleno entendeu a inexistência de ofensa, 

uma vez que haveria, desde a EC 20/1998, a autorização para a diferenciação de alíquotas da 

COFINS em razão da atividade econômica desenvolvida. Entenderam os Ministros não 

constituir, nesse caso, uma ilegalidade tributária, pois, em sendo uma norma extrafiscal, deveria 

ser verificada partindo-se da análise da proporcionalidade, razoabilidade e da vedação ao 

confisco, sendo que os três critérios estariam em conformidade com o desejável. Não bastaria 

a demonstração pontual de que outros setores da economia obtiveram maiores lucros do que a 

 
141 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.863/DF, Relator Ministro 

Edson Fachin, Plenário, julgado em 20/09/2018. 
142 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 656.089/MG, Relator Ministro Dias Toffoli, 

Plenário, julgado em 06/06/2018. 
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Recorrente em determinado período para ser comprovado o ferimento da capacidade 

contributiva. Assim, invocando o precedente da ADI 1.276/SP143 e do RE 598.572/SP144, 

reafirmou-se a jurisprudência da Corte no sentido de, ao visar ao atingimento de um objetivo 

minimizador de desigualdades sociais, ser autorizado ao legislador, sempre norteado pelos  

preceito constitucional da razoabilidade, aplicar maior alíquota a determinado grupo sem que 

haja, por si só, ferimento à observância do postulado da capacidade contributiva.  

 Em 2019, por meio do RE 596.614/SP145, o STF determinou ser devido o creditamento 

de IPI na entrada de insumos isentos provenientes da Zona Franca de Manaus, levando-se em 

consideração a hermenêutica constitucional, em atendimento ao art. 43, §1º, II e §2º, inciso III, 

e ao art. 153, §3º, II, CF. Em grande parte, fundamentou-se o acórdão no fato de que, citando-

se o precedente do RE 212.484146, a extrafiscalidade não atingiria seu objetivo se, de um lado 

o Estado concedesse um benefício e, do outro, retirasse. Os efeitos seriam, logicamente, 

anulados. Nesse prisma, a isenção de IPI favorecendo o desenvolvimento da Zona Franca de 

Manaus deveria ser estendido a momentos posteriores da produção, de forma a, efetivamente, 

tratar-se de um incentivo, de forma a promover o desenvolvimento regional e do país como um 

todo. 

 Por fim, já em 2020, a ADI 4.101/DF e a ADI 5.485/DF, as quais questionavam a 

constitucionalidade de dispositivos da Lei 11.727/2008, a qual foi resultado da conversão da 

Medida Provisória 413/2007, além das alterações inseridas pela Medida Provisória 675/2015, 

em razão do aumento da carga tributária do setor econômico, sob alegada violação aos 

princípios da isonomia, capacidade contributiva e vedação ao confisco. De toda forma, ao 

analisar a questão, o STF não acatou os argumentos das requerentes, declarando a 

constitucionalidade da maior tributação ao setor financeiro, ratificando a jurisprudência 

consolidada da Corte trazida, a exemplo, nos autos do RE 598.572147, RE 599.309148, RE 

656.089149 e RE 578.846150. 

 
143 Ver nota 136 
144 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 598.572/SP, Relator Ministro Edson Fachin, 

Plenário, julgado em 30/03/2016. 
145 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 596.614/SP, Relator Ministro Marco Aurélio, 

Plenário, julgado em 25/04/2019. 
146 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 212.484/RS, Relator Ministro Ilmar Galvão, 

Plenário, julgado em 05/03/1998. 
147 Ver nota 149 
148 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 599.309/SP, Relator Ministro Ricardo 

Lewandowski, Plenário, julgado em 06/06/2018. 
149 Ver nota 147 
150 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 578.846/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, 

Plenário, julgado em 06/06/2018. 
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 Da análise jurisprudencial do STF acerca da norma tributária extrafiscal, podemos 

chegar a conclusões: i) a questão mais analisada pelo STF é de alegações de ferimentos ao 

princípio da isonomia, sendo a posição corrente do Tribunal a de, verificando a incidência de 

uma norma tributária extrafiscal, declarar a ausência de violação; ii) há poucos e recentes 

precedentes que analisaram outras alegações, como o ferimento ao princípio da observância da 

capacidade contributiva, da vedação ao confisco e da livre iniciativa, também sendo o 

entendimento do Tribunal de que, verificada a incidência de uma norma tributária extrafiscal, 

haveria maior margem de relativização a esses princípios, tendendo a não acatar pedidos de 

declaração de inconstitucionalidade; iii) há registros, mais evidentemente demonstrados pelo 

RE 218.287, do ano de 2017, da apreensão incorreta acerca da caracterização da norma 

tributária extrafiscal, assim como das implicações da norma tributária indutora dentro do 

sistema tributário, configurando-se precedente potencialmente danoso à segurança jurídica do 

contribuinte; iv) a jurisprudência da Suprema Corte dá ampla importância a tributos extrafiscais 

os quais visem a corrigir desigualdades sociais regionais, minando-se a possibilidade de análise 

mais aprofundada do princípio da isonomia; v) a Corte adotou, quanto às normas tributárias 

extrafiscais, a linha jurisprudencial de análise de confiscatoriedade do tributo apenas quando 

comparado a todo o sistema tributário, dificultando a análise isolada da ocorrência de violação 

ao princípio; e vi) caminha-se no sentido de continuar a não se aceitar a possibilidade de criação 

de benefícios fiscais por meio de decisões judiciais, como extensão de isenções, ao se entender 

que essa seria atividade exclusivamente competente ao Legislativo. 

 Partindo da análise jurisprudencial quanto às normas tributárias extrafiscais, 

conjuntamente com a análise da base principiológica que guia a criação dos tributos extrafiscais, 

passa-se, finalmente, ao estudo próprio do Carbon Tax e do Sin/Soda Tax. 
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4. LEADING CASES DO EFEITO INDUTOR 
 

 Para o desenvolvimento desse trabalho, tem-se como base a discussão que vem sendo 

tomada a nível global acerca da viabilidade de imposição de dois tributos com efeitos 

nitidamente indutores, que são o carbon tax e o soda tax.  

 De fato, como consequência da industrialização da economia, aumentou-se a emissão 

de poluentes, resultando em um movimento contraposto global que foi a adoção, pelos países, 

de medidas contra a emissão de gases nocivos à atmosfera. 

 Outro reflexo da globalização e do movimento migratório da população do campo para 

a cidade foi o aumento do consumo, pela população, de produtos industrializados. 

 Dessa forma, tomam-se como base dois leading cases com crescente discussão acerca 

da viabilidade e da forma de implementação: o Carbon Tax, o qual trata sobre a tributação sobre 

a quantidade de carbono emitida, a fim de diminuir o uso de combustíveis fósseis e outros 

geradores de alta poluição; e o Sin Tax, mais especificamente o Soda Tax, o qual trata sobre a 

maior tributação sobre o açúcar contido nos refrigerantes, a fim de diminuir o seu consumo. 

 Notem-se os vieses diferentes da externalidade dos dois tributos. Enquanto o primeiro 

trata de uma intervenção mais distanciada do cidadão, visto que a emissão de carbono afeta a 

humanidade como um todo e sua tributação é focada nas indústrias, no caso do Soda Tax, o fim 

a ser atingido – ainda que se considerem os efeitos indiretos em toda a sociedade com a 

diminuição de qualidade individual da saúde dos cidadãos – é de esfera pessoal, visando ao 

menor adoecimento e a tributação é mais sentida pelo consumidor.  

  

4.1. O Carbon Tax 
 

4.1.1.  O cenário e os impactos 
  

 Com a profunda preocupação governamental e social com a degradação ambiental, os 

países buscam incentivar alternativas ecológicas sem que haja uma profunda alteração nos seus 

ritmos de crescimento e de desenvolvimento. Surge, nesse contexto, a discussão acerca da 

implementação do tributo sobre o carbono.  
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 No estudo intitulado “Taxação sobre carbono, competitividade e correção de distorções 

do sistema tributário: Impactos na economia brasileira”, publicado pelo Instituto Escolhas151, 

apontou-se que no cenário brasileiro a instituição de tributo sobre o carbono, no valor de US$ 

10 por tonelada de carbono emitida, sem qualquer outra adaptação tributária, resultaria em (i) 

redução de aproximadamente 0,19% do PIB brasileiro, (ii) eliminação de aproximadamente 100 

mil empregos; (iii) aumento da arrecadação líquida de tributos incidentes sobre bens em 

serviços no patamar de 1,57% e (iv) potencial redução de emissão de carbono em 0,3%. Caso 

a instituição do valor do valor do tributo se desse em US$ 50 por tonelada de carbono emitida, 

a perspectiva de redução do PIB seria de até 1%, com potencial máximo de redução de emissão 

de carbono em 1,5%. 

 É fundamental, portanto, um debate legislativo adequado, atentando-se para que o 

Estado, no seu papel indutor, não seja empecilho insuperável ou exageradamente dificultador 

ao desenvolvimento da atividade industrial, evitando-se que sejam causados mais prejuízos do 

que benefícios sociais e ambientais. Deve-se cuidar para que se evite o efeito reverso e 

indesejado do tributo sobre o carbono, ou seja, que com o eventual aumento da pobreza gere-

se maior destruição ambiental. 

 Conforme o estudo “Emissions, energy and economic implications of the Carbuelo 

carbono tax proposal”, realizado pela Universidade de Columbia152, é necessário se atentar aos 

efeitos regressivos de eventual tributo criado sobre o carbono, uma vez que o impacto mais 

enfático se daria nas contas de luz e, em consequência, atingiria profundamente os contribuintes 

mais pobres, que, percentualmente, gastam mais com suas contas básicas. 

 Há evidente diferença entre os sistemas de serviços, transportes e construção civil, pois, 

nesses casos, os valores adicionais seriam absorvidos na lógica do mercado, adequando-se os 

consumidores ao aumento do custo, alterando seus hábitos, com a consequente naturalização 

dos valores inseridos no custo do produto ou do serviço prestado. Entretanto, a perspectiva é 

que com a lei de taxação do carbono nos Estados Unidos – país com matriz energética 

 
151 INSTITUTO ESCOLHAS: APPY, Bernard, KISHINAMI, Roberto, WATANABTE JÚNIOR, Shigeo e 

SETÚBAL, Maria Alice. Taxação sobre carbono, competitividade e correção de distorções do sistema tributário: 

Impactos na economia brasileira. Instituto Escolhas. Disponível em <https://www.escolhas.org/wp-

content/uploads/2016/09/taxacao-sobre-carbono-competitividade-e-correcao-de-distorcoes-do-sistema-tributario-

Impactos-na-economia-brasileira.pdf>. Último acesso em 02/07/2020. 
152 KAUFMAN, Noah, LARSEN, John, MOHAN, Shashank, HERNDON, Whitney, MRSTERS, Peter, 

DIAMOND, John e ZODROW, George. Emissions, Energy, and Economic Implications of the Carbuelo Carbon 

Tax Proposal. Columbia SIPA, Center on Global Energy Policy. Disponível em 

<https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/pictures/CGEP_CurbeloCarbonTaxBillAnalysis_0.pdf>. 

Último acesso em 27/06/1998. 

https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2016/09/taxacao-sobre-carbono-competitividade-e-correcao-de-distorcoes-do-sistema-tributario-Impactos-na-economia-brasileira.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2016/09/taxacao-sobre-carbono-competitividade-e-correcao-de-distorcoes-do-sistema-tributario-Impactos-na-economia-brasileira.pdf
https://www.escolhas.org/wp-content/uploads/2016/09/taxacao-sobre-carbono-competitividade-e-correcao-de-distorcoes-do-sistema-tributario-Impactos-na-economia-brasileira.pdf
https://energypolicy.columbia.edu/sites/default/files/pictures/CGEP_CurbeloCarbonTaxBillAnalysis_0.pdf
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reconhecidamente de alto consumo de combustíveis fósseis153, em comparação ao alto índice 

de utilização de fontes renováveis pelo Brasil154 –, haveria um aumento médio de 10% do valor 

das contas de luz, sendo inegáveis os significativos impactos aos contribuintes mais pobres. 

 Ainda, é necessária cautela quanto às instituições de normas que interfiram no domínio 

econômico. Tal cautela faz-se necessária principalmente em matéria ambiental, dada sua 

amplitude de aplicação, pois a instituição de tributos mal planejados pode afastar investimentos 

do país, transferindo-os para países que tenham controle ambiental mais frágil, havendo um 

duplo efeito danoso: a continuação ou aumento de emissão de carbono e a possível 

desindustrialização.  

 Em contrapartida, a tributação do carbono pode trazer efeitos positivos no longo prazo. 

Com a nova tributação sobre o carbono, as empresas tendem a inovar, pois serão incentivadas 

a buscar soluções ecologicamente mais sustentáveis. Em contrapartida, empresas ineficientes 

e, por essa razão, que constam como as maiores emissoras de carbono, acabariam sofrendo 

efeitos mais profundos com a nova forma de concorrência. Ainda que ocupe ponto de, à 

primeira vista, preocupação aos empresários, como indica Albrizio155, um novo tributo que 

demande aumento no custo de produção não necessariamente resulta em perda de 

competitividade por supostamente minar ainda mais a concorrência das empresas menos 

eficientes. 

 Não obstante, um modelo tributário sustentável não deve representar uma simples 

repressão dos emissores de carbono por meio de tributos. Deve-se prezar, na verdade, pela 

busca da máxima eficiência entre a necessidade de implementação de um novo tributo para 

proteger o meio ambiente vis-à-vis a o dever do Estado em garantir meios adequados para o 

desenvolvimento industrial. 

 Conforme destaca Tôrres156, em raciocínio que, apesar de baseado no substrato lógico e 

jurídico brasileiro, pode ser aplicado a outros países, a preocupação ambiental goza papel de 

fundamental baliza para o desenvolvimento econômico. Tratando-se de ponto de convergência 

 
153 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. U.S. energy facts explained. U.S. Energy Information Administration. 

Disponível em <https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/>. Último acesso em 05/07/2020. 
154 BRASIL. Ministério de Minas e Energia, Resenha Energética Brasileira: Oferta e Demanda e Energia, 

Instalações Energéticas e Energia no Mundo. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/documents 

/36208/948169/Resenha+Energ%C3%A9tica+Brasileira+-+edi%C3%A7%C3%A3o+2019+v3.pdf/92ed2633e41 

2-d064-6ae1-eefac950168b>. Último acesso em 01/07/2020 
155 Cf. INSTITO ESCOLHAS. Op. cit., p. 25. 
156 TORRES, Heleno Taveira. Da relação entre competências constitucionais tributária e ambiental: os limites 

dos chamados tributos ambientais. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 100. 

https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/
http://www.mme.gov.br/documents%20/36208/948169/Resenha+Energ%C3%A9tica+Brasileira+-+edi%C3%A7%C3%A3o+2019+v3.pdf/92ed2633e41%202-d064-6ae1-eefac950168b
http://www.mme.gov.br/documents%20/36208/948169/Resenha+Energ%C3%A9tica+Brasileira+-+edi%C3%A7%C3%A3o+2019+v3.pdf/92ed2633e41%202-d064-6ae1-eefac950168b
http://www.mme.gov.br/documents%20/36208/948169/Resenha+Energ%C3%A9tica+Brasileira+-+edi%C3%A7%C3%A3o+2019+v3.pdf/92ed2633e41%202-d064-6ae1-eefac950168b
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constitucional e que deve pautar a lógica do sistema de desenvolvimento, não pode, todavia, 

ocorrer uma sobreposição de valores. 

 Assim, apesar de diversos os ramos que geram carbono no desenvolver de suas 

atividades, há diferentes reflexos em cada um em razão da tributação sobre o carbono, os quais 

devem ser compreendidos para uma implementação mais eficaz.  

 

4.1.2.  As medidas de implementação 
  

 Existem duas opções para se instituir um tributo efetivo sobre emissões de carbono: a 

taxação direta, um genuíno carbon tax, e a criação de um mercado de carbono, no conhecido 

modelo do cap and trade, com base na figura do Emission Trading Scheme (ETS), baseado na 

concessão de autorização de volume a ser emitido, conforme será visto a seguir. 

 Tratando-se de diferentes formas de viabilizar o desincentivo à emissão de carbono, com 

particularidades próprias de cada sistema, não há, de antemão, modelo mais acertado do que o 

outro, sendo de maior importância a análise de implementação a partir do dualismo benefício 

social, entendido pelo resultado efetivo das diminuições de emissão de carbono, em 

contraposição ao custo social, englobando os custos para produção de novas tecnologias, o 

encerramento de vagas de emprego e demais impactos laterais157. 

 

4.1.2.1. Taxação direta e Emission Trading Scheme (ETS) 
 

 A taxação direta sobre o carbono, tratando-se da verdadeira figura do carbon tax, 

constitui valor fixo sobre a quantidade de carbono emitida pela atividade. Há evidente 

dificuldade em controlar as emissões de carbono, e por essa razão, esse valor é, em diversos 

lugares, fixado em relação à quantidade de combustível utilizada para a produção ou para a 

geração do serviço.  

 Havendo a instituição de tributação direta sem a readequação do sistema tributário para 

a manutenção da neutralidade tributária, naturalmente ocorrerá readequação do mercado. Isso 

porque, havendo novo encargo, com a consequente alteração dos preços, deve haver adaptação 

(diminuição) do consumo de acordo com a sensibilidade e essencialidade de cada produto, 

levando, em última instância, a maiores impactos no setor industrial.  

 
157 Cf. INSTITO ESCOLHAS. Op. cit., p. 43/54. 
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 De toda forma, a instituição do carbon tax, uma vez que com valores fixados 

internamente e de acordo com uma vontade política que pode ser exclusivamente momentânea, 

está mais suscetível a questionamentos mais intensos, passíveis de gerar sua extinção em 

momento político diferente, ao contrário do sistema de ETS. 

 Para evitar a perda de competividade dos produtos nacionais, é necessária a criação de 

border adjustment, que como será melhor explorado no próximo item, constitui no sistema de 

ajuste tributário na entrada ou na saída do produto, a fim de manter a neutralidade em relação 

a produtos de outros países nos quais haja diferentes valores de tributação sobre o carbono. 

 Já no pelo mecanismo de ETS158, não se tratando propriamente de tributo, que foi 

autorizado pelo art. 17 do Protocolo de Kyoto, através de um sistema, um órgão central 

regulador, com competência perante uma jurisdição (um bloco, país ou região administrativa), 

emite um número de permissões de emissão de carbono. Assim, concede essas permissões às 

empresas que as utilizarão e, após a concessão, elas possuem ampla liberdade para comprar e 

vender as suas quotas de permissão, caso necessitem de mais ou menos quota.  

 Inserido na lógica de mercado, o preço do carbono varia de acordo com as necessidades 

encontradas, já que o órgão regulador não fixa valores máximos ou mínimos para as transações. 

Se de um lado é criada forma mais rígida para o cumprimento das emissões, pois as 

necessidades são supridas de acordo com a lógica do mercado, do outro lado as negociações 

por meio do sistema de ETS costuma envolver mais de uma entidade, ao contrário da taxação 

direta, a qual é fixada por um único ente, de forma que os objetivos de redução nas emissões 

precisam estar profundamente alinhados, a fim de não serem criadas distorções ou minada a 

meta efetiva. 

 No sistema de ETS, há duas formas de concessão de permissões para a emissão de 

carbono. A primeira é a concessão gratuita, pela qual as empresas recebem as quotas de emissão 

do órgão regulador, sem qualquer encargo. A outra é por meio de leilões. Esse sistema, porém, 

acaba prejudicando empresas de menor porte, por elas disporem de menos recursos para o 

custeio desses valores.  

 Com efeito, considerando a arrecadação sob o prisma do Estado, o sistema de ETS é 

mais volátil e, muitas vezes, menos preferível, dado que a flutuação do preço do carbono pode 

 
158 YU, Sing-Min, FAN, Ying et al. Modeling the emission trading scheme from an agent-based perspective: 

System dynamics emerging from firms’ coordination among abatement options. Disponível em: <https://www. 

sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377221720303131>. Último acesso em 01/07/2020. 
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dificultar ou até mesmo inviabilizar programas de desenvolvimento ecológico159, considerando 

que os tributos arrecadados por esse modelo normalmente são destinados a esses programas. 

 De toda forma, tanto o carbon tax quanto o ETS possuem pontos negativos e positivos. 

Na verdade, é necessária a realização do cálculo econômico pelo legislativo a fim de se verificar 

qual modelo é mais ou menos oneroso, e sopesar os prós e os contras de modo que não haja 

oneração equivocada, que eventualmente venha a ser prejudicial e contraproducente ao objetivo 

almejado, que é a efetiva redução de emissão de carbono. 

 

4.1.2.2. Carbon Border Adjustment e Carbon Leakage 
 

 Há tempos se discute o plano de implementação de carbon border adjustment. Nesse 

ponto, Condon e Ignaciuk160explicam que com a possibilidade de utilização do carbon border 

adjustment para minar-se a perda de competitividade e a ocorrência do fenômeno do carbon 

leakage, explorado abaixo, há efeitos potencialmente danosos, como a utilização do sistema 

como uma máscara para o protecionismo. É possível, por exemplo, que um país institua 

tributação de carbono mais elevada para produtos estrangeiros no ajuste de fronteira, em 

comparação à menor tributação para produtos internos. 

 Dados os esforços em busca de uma política ambiental mais sólida, discutiu-se 

recentemente na Europa a sua implementação no âmbito da Comunidade Europeia, tendo-se 

decidido pela abertura de uma consulta pública161 para fomentar os debates. 

 O sistema do carbon border adjustment pode ser implementado por país ou por bloco 

(ex. União Europeia), devendo-se prever formas para evitar a desestabilização do sistema de 

concorrência, pois havendo diferentes tributações em diferentes jurisdições, o custo de 

produção de um produto é alterado, minando-se, por força estatal, a igualdade concorrencial. 

Para evitar esse efeito, a forma mais comum implementada trata de ajuste de tributos na entrada 

ou na saída de produtos. Assim, determinado país que instituiu tributo sobre o carbono pode 

isentar seu produtor interno caso esse exporte seus produtos para países nos quais não haja 

cobrança similar. Em contrapartida, havendo importações de produtos de países nos quais não 

 
159 Cf. INSTITO ESCOLHAS. Op. cit., p. 22. 
160 Cf. INSTITO ESCOLHAS. Op. cit., p. 26. 
161 UNIÃO EUROPEIA. Comissão Europeia. Ares (2020) 1350037. Disponível em: 

<https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-

Mechanism>. Último acesso em 02/08/2020.  

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12228-Carbon-Border-Adjustment-Mechanism
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há cobrança sobre o carbono, o border adjustment imporá um tributo para que, nesse quesito, 

iguale-se ao produto produzido internamente, de forma a corrigir eventual distorção. 

 Entretanto, os países têm receio de implementar o ajuste em razão da intensa atividade 

da OMC na prevenção de medidas consideradas protecionistas162. Dessa forma, os países e/ou 

blocos que implementarem o ajuste de fronteira necessitam se atentar à obrigação de não 

instituírem tributos que façam diferenciação entre produtos internos ou exportados. 

 O mecanismo do carbon border adjustment busca evitar a ocorrência do carbon leakage 

163, que é a situação em que há a fuga de uma atividade industrial de uma jurisdição em que 

haja controle mais rígido sobre as emissões de carbono para outra região em que haja menor 

controle. Isso pode resultar na desindustrialização de um país ecologicamente preocupado em 

favor da industrialização de um país displicente à nova realidade sustentável, o que gera 

significativo impacto econômico e ambiental para os dois países em razão do incentivo à 

emissão de gás poluente no país no qual já não exista essa preocupação. 

 Por fim, o sistema do ajuste de fronteira é efetivo, também, ao implicar um incentivo, 

ainda que indireto, à criação de tributos sobre o carbono em outros países. Como ressaltado, a 

problemática relacionada ao carbono receberá melhor tratamento conforme haja mais 

jurisdições aplicando tributos sobre sua emissão. Havendo ajuste de fronteira, há tributação 

sobre o carbono sobre produtos importados, de forma que esse produto do país exportador, ao 

final, financiará o tesouro nacional do país importador por meio da tarifa. O movimento natural 

nas outras jurisdições, ao observarem o deslocamento monetário, é a de agirem de duas 

maneiras. As jurisdições buscarão instituir uma tributação própria para que não haja uma fuga 

tributária indesejada, considerando-se o abatimento sobre o valor dos tributos nos países em 

que haja o border adjustment, de modo que o tributo seja arrecadado no país de produção. Em 

segundo plano, ainda que mais discretamente, uma vez que mais complexo e custoso, o 

incentivo à inovação sustentável servirá como modo de impedir a desindustrialização e 

aumentar a competitividade interna e internacional. 

 

 

 
162 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Report on G20 trade measures (MID-October 2010 to April 

2011). Disponível em: https://www.wto.org/english/news_e/news10_e/g20_wto_report_nov_e.doc. Último 

acesso em 06/08/2020. 
163 MARCU, Andrei, EGENHOFER, Christian, ROTH, Susanna e STOEFS, Wijnand. Centre for European Policy 

Studies, Brussels. Carbon Leakage: An overview. CEPS Special Report No. 79. Dezembro, 2013. Disponível em 

<https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2013/12/Special%20Report%20No%2079%20Carbon%20Leakage_0 

.pdf>. Último acesso em 25/07/2020. 

https://www.wto.org/english/news_e/news10_e/g20_wto_report_nov_e.doc
https://www.ceps.eu/wp-content/uploads/2013/12/Special%20Report%20No%2079%20Carbon%20Leakage
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4.1.3. O panorama mundial 
 

 Diversos países demonstraram disposição para implementar incentivos para a redução 

da emissão de carbono. Em março de 2020, a Comissão da União Europeia discutiu a criação 

do carbon border adjustment mechanism, tratado no tópico anterior, abrindo-se discussão para 

a consulta pública. O objetivo do bloco é o desenvolvimento econômico com o menor impacto 

ambiental possível. Aliás, o desenvolvimento econômico sustentável é princípio básico da 

própria União Europeia desde a sua criação164. Atualmente, a Europa conta com objetivo mais 

ousado, que é tornar o continente climaticamente neutro até o ano de 2050. Nesse ponto, 

Falcão165 destaca que o atingimento do marco de neutralidade de emissão de carbono pela União 

Europeia depende da adoção de uma série gradativa de medidas legais para a indução adequada 

das empresas a um desenvolvimento tecnológico de novas formas de manutenção de suas 

atividades sem maiores danos ao meio ambiente. 

 Deve-se lembrar, porém, que a tributação interna isolada pode, por si só, acarretar 

problemas econômicos e sociais, de forma que a União Europeia possui importantes focos de 

análise de implementação da tributação para ajustar a sua forma de repressão à emissão do 

carbono. Os problemas internos trazidos com a tributação sobre o carbono diminuem com a 

criação de uma taxa de ajuste alfandegário aos moldes do carbon border adjustmet ou tributo 

sobre o carbono de produtos importados. É possível, inclusive, que haja extensão dos efeitos 

do mercado internacional de compra e venda de carbono, estabelecido pelo Protocolo de 

Kyoto166, também para os produtos importados. 

 Notados os potenciais efeitos adversos da tributação sobre o carbono, a OMC, busca 

minar o protecionismo e estabelecer padrões para que haja igualdade entre o valor do produto 

nacional e o produto importado167.  

 Interessante notar o fato de, com a criação do carbon border adjustment em mais 

jurisdições, havendo seu fiel cumprimento, aquilo que poderia se tornar uma barreira de 

 
164 Ver EU Energy Tax Directive – 2003/96/EC. Disponível em: <https://eur-

lex.europa.eu/eli/dir/2003/96/oj/eng>. Último acesso em 25/06/2020. 
165 FALCÃO, Tatiana. Toward Carbon Tax Internaonalism: The EU Border Carbon Adjustment Proposal. Tax 

Notes Internaonal, Volume 98, Número 9, 01 de junho de 2020, p. 1047. Disponível em <www.taxnotes.com>. 

Último acesso em 09/06/2020. 
166 Artigo 17, Protocolo de Kyoto: “A Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades, regras 

e diretrizes apropriados, em particular para verificação, elaboração de relatórios e prestação de contas do 

comércio de emissões. As Partes incluídas no Anexo B podem participar do comércio de emissões com o objetivo 

de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comércio deve ser suplementar às ações domésticas 

com vistas a atender os compromissos quantificados de limitação e redução de emissões, assumidos sob esse 

Artigo”. 
167 Cf. FALCÃO, Tatiana. Op. cit., p. 1048. 

http://www.taxnotes.com/


 

62 
 

exportação de países subdesenvolvidos para países em desenvolvimento, pode se tornar um 

incentivo de maior proteção ambiental sem ensejar qualquer protecionismo. Não havendo 

diferença sobre o valor final do produto, uma vez que a adaptação tributária se daria na fronteira, 

há incentivo reverso de criação da figura tributária nos países que ainda não a possuam, pois o 

raciocínio lógico será o de, havendo necessariamente uma tributação, preferivelmente esse 

valor deve ficar na jurisdição que produziu o bem. 

 Surge, então, um efeito em cascata a partir da criação do carbon border adjustment, 

pois, sendo um tributo, será destinado, por exemplo, à própria União Europeia no momento de 

entrada na jurisdição, em detrimento do país produtor de tal mercadoria. Mas, com o mecanismo 

de abatimento de taxas domésticas na entrada na União Europeia, não havendo diferença final 

competitiva, os países tendem a criar tributos próprios para que o valor já seja retido em seu 

país de origem e não sofra nova tributação quando da entrada em jurisdição que já instituiu 

tributo simular.  

 A lógica do balanceamento dos produtos com a criação de um tributo sobre o carbono 

serviria, para a igualação entre o custo dos produtos, minando os desgastes de concorrência que 

favoreceriam países menos rígidos. Relatório do Banco Mundial168, do qual foram extraídas 

todas as informações exploradas em sequência, demonstra o grande disparate nas cobranças 

sobre a emissão de carbono no continente europeu e no mundo. 

 Nesse panorama, tem-se que até então, 61 jurisdições implementaram169 medidas de 

precificação de carbono. Em duas dessas jurisdições170, haverá início de cobrança a partir do 

ano de 2021. Desse total, 30 jurisdições adotaram o sistema de taxação direta do carbono, 

enquanto 31 jurisdições optaram pelo modelo de ETS, incorrendo em um total de 46 jurisdições 

nacionais e 36 jurisdições subnacionais, algumas das quais serão brevemente exploradas em 

seguida. 

 
168 BANCO MUNDIAL. World Bank and Ecofys, “State and Trends of Carbon Pricing 2020. Disponível em: 

<https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/33809/9781464815867.pdf?sequence=4&isAllo

wed=y>. Último acesso em 09/08.2020. Toda as informações a seguir decorrem do relatório, tendo como base os 

valores de maio de 2020.  
169 Por ordem de antiguidade de implementação de tributação sobre o carbono: Finlândia, Polônia, Noruega, 

Suécia, Dinamarca, Eslovênia, Estônia, Letônia, União Europeia, Alberta, Suíça, Nova Zelândia, Liechtenstein, 

Islândia, Tóquio, Irlanda, Ucrânia, Saitama, Califórnia, Japão, Austrália, Québec, Cazaquistão, Reino Unido, 

Shenzhen, Shangai, Beijing, Guangdong, Tianjin, França, México, Espanha, Hubei, Chongqing, Coreia do Sul, 

Portugal, Austrália, Fujian, Washington, Ontário, Alberta, Chile, Colômbia, Massachusetts, Argentina, Canada, 

Singapura, Nova Scotia, Saskatchewan, Terra Nova e Labrador, Canadá, Ilha do Príncipe Eduardo, África do Sul, 

Territórios do Noroeste, México, Virginia, New Brunswick, Alemanha e China. 
170 Alemanha e China (sistema nacional). 
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  A União Europeia, conforme exposto, tributa as emissões de carbono no sistema 

de ETS desde o ano de 2005, sendo reconhecidamente o maior mercado de carbono existente, 

incumbindo-se o órgão regulador de indicar a quantidade de permissões a serem distribuídas 

gratuitamente ou via leilões, de acordo com o melhor interesse do bloco. São abrangidos pelo 

sistema de ETS os setores de geração de energia, industrial que demande de alto consumo de 

energia (como, por exemplo, empresas de cimento, celulose, aço, ferro) e a aviação comercial. 

Nessa linha, a União Europeia intenta atingir a neutralidade de emissões de carbono até 2050. 

Pata tanto, diversas medidas têm sido adotadas. Entre elas, destacam-se a discussão sobre a 

futura implementação do Carbon Border Adjustment, a redução gradativa de permissões de 

emissão de carbono e a possibilidade de se tributar, futuramente, novos setores. Ressalte-se, 

ainda, que a instituição do sistema de ETS na União Europeia não impede que cada país adote 

uma tributação interna sobre as emissões de carbono. 

 Em 1990, a Finlândia171 foi a primeira jurisdição a adotar a tributação direta sobre o 

carbono, 15 anos antes da criação do ETS pela União Europeia. Para tanto, instituiu-se cobrança 

sobre todos os combustíveis fósseis, com exceção dos combustíveis utilizados para a produção 

de energia elétrica, aviação e navegação comerciais. Há, também, uma diferenciação nos 

valores do tributo: US$ 68/tonelada de dióxido de carbono emitido (tCO2e) para emissões 

relacionadas a transporte e US$ 58/tCO2e para as demais emissões. 

 A Polônia instituiu a tributação direta sobre o carbono no ano de 1990, após a Finlândia. 

Atualmente, o valor cobrado encontra-se abaixo de US$ 1,00/tCO2e, sendo um dos menores 

praticados e atingindo somente os setores que não estejam englobados pelo ETS da União 

Europeia. 

 A Suíça, por sua vez, instituiu, em 2008, um sistema duplo, englobando tanto a 

tributação direta quanto um sistema interno de ETS. Nessa linha, a tributação direta incide sobre 

combustíveis fósseis, no montante de US$ 99/tCO2e, utilizados em energia elétrica, iluminação 

e aquecimento. Por sua vez, o sistema de ETS abrange aproximadamente 25 setores, havendo 

precificação aproximada US$ 8/tCO2e. Em 2020, porém, houve a conexão formal entre o 

sistema de ETS suíço e o sistema europeu, permitindo que empresas localizadas na Suíça 

utilizem o sistema europeu para a melhor verificação interna de compliance, sendo que os 

sistemas de leilão continuam separados. De toda forma, adaptando-se à legislação europeia, as 

 
171 Conforme a nota 168, todas as informações a seguir foram retiradas do Relatório do Banco Mundial/2020. 
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ETS suíças passaram a vigorar com um valor de US$ 27/tCO2e, mais do que triplicando o seu 

valor original. 

 O Reino Unido, com a saída da União Europeia, manterá, até o final do ano de 2020, 

sua adesão ao sistema de ETS europeu, com obrigações de compliance relativas aos anos de 

2019 e 2020. No início de 2020, foi publicado plano para a precificação interna de carbono, 

visando ao atingimento da emissão zero no ano de 2050 e à criação de um sistema de ETS 

interno, que possuirá uma conexão com o sistema europeu, nos moldes do link suíço. Além 

disso, cogita-se a expansão de tributação geral e direta do carbono, uma vez que já existe tal 

previsão interna, mas restrita a aproximadamente 25% das emissões de carbono. 

 A Alemanha projeta, a partir de 2021, iniciar o sistema interno de ETS, tributando a 

produção de calor e de transportes rodoviários, setores que não são englobados pelo ETS da 

União Europeia. A implementação será gradual, com progressão de valores, iniciando-se em 

US$ 27/tCO2e em 2021, podendo chegar ao patamar máximo, de acordo com posteriores 

avaliações, de US$ 71/tCO2e em 2026. Por meio dos montantes resultantes da tributação, a 

Alemanha investirá em variadas medidas de proteção climática.  

 A China, o maior emissor de carbono à frente dos Estados Unidos e do Reino Unido, 

vem empenhando esforços para diminuir suas emissões. Em 2021 entrará em vigor o sistema 

nacional de ETS. Vale apontar que algumas províncias, como Pequim e Hubei, já adotavam 

sistema próprio, os quais serviram de base para a análise de impacto e de distribuição de 

quantidades de carbono pelo governo central. Entre 2019 e 2020, o governo chinês realizou 

simulações de distribuição das permissões, bem como a preparação de um sistema apto para a 

regulação e fiscalização. 

 O México, desde o ano de 2014, possui tributo sobre carbono relativo a combustíveis 

fósseis e a importações, variando entre US$ 1,00 e 3,00/tCO2e, de forma que a base de cálculo 

se dá pela apuração entre a quantidade de carbono emitida pelo combustível fóssil e a 

quantidade que seria emitida caso fosse utilizado o gás natural. Além da taxação direta, passou 

a vigorar, a partir do início de 2020, um sistema piloto de ETS, reconhecidamente o primeiro 

sistema nacional de ETS das Américas, não se olvidando de que já há sistemas de ETS em 

estados-membros dos Estados Unidos e do Canadá. O projeto piloto funcionará em duas fases, 

sendo a primeira válida entre 2020 a 2021, com o ano de transição de 2022, chegando-se à 

segunda fase, definitiva, em 2023. Na primeira fase, abrangendo-se as empresas que emitiram 

mais de 100ktCO2 entre 2016 e 2019, englobou-se aproximadamente 40% das emissões de 

carbono, por meio da regulação de emissões relacionadas à energia, petróleo, gás e o setor 
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industrial, criar-se-á uma base de dados para viabilizar a efetividade da tributação. Não haverá 

impacto econômico, mas tão somente o levantamento de dados e a criação de uma infraestrutura 

para a segunda fase, na qual se estenderá a cobrança para todas as empresas. 

 Com a precificação sobre o carbono, exemplificada pelas jurisdições acima, estima-se 

que no ano de 2019 foi arrecadado, ao redor do mundo, um total de U$ 45 bilhões a título de 

tributos, englobando-se aproximadamente 22% da emissão mundial de gases responsáveis pelo 

efeito estufa (um total de 12 gigatoneladas de CO2). Interessante notar que tal evolução se deu 

em um período de 31 anos, desde a implementação dos primeiros tributos sobre o carbono. 

 

4.1.4. O panorama brasileiro 
 

 Apesar das recorrentes discussões e da crescente pressão política, por atores internos e 

externos, relacionada às políticas ambientais no Brasil, o país se encontra, no panorama 

mundial, em flagrante defasagem de políticas de repressão à emissão de carbono172. Ao se 

considerar a posição econômica do país, em constantes tentativas de crescimento e destaque 

internacional, a simples omissão quanto à política ambiental do carbono consiste grave ofensa 

ao artigo 225, CF, pelo qual é demonstrada a importância dada à preservação do meio ambiente 

a fim de possibilitar uma vida digna às futuras gerações de brasileiros. De toda forma, o 

dispositivo constitucional necessita de normas que o complementem para que haja uma real 

efetivação de ações a fim de combaterem a degradação ambiental. De plano, destaca-se que a 

atuação ambiental por meio da tributação não trata de punição por ilicitude ambiental173, o que 

seria proibido pelo artigo 3º do CTN, mas, sim, um sistema tributário que dialogue com todas 

as esferas da economia. 

 Não se distanciando de tal discussão, o Ministério da Economia vem indicando, desde 

meados de 2019, os avanços em discussões sobre a taxação do carbono, buscando conciliar os 

interesses de diversos setores, como o público, o privado, bem como as organizações 

internacionais e os ambientalistas. Busca-se, ainda, a ampliação da discussão sobre a eventual 

implementação acompanhando as diversas mudanças que serão trazidas com a Reforma 

 
172 OCDE. Environmental Performance Reviews: Brazil 2015, Paris: OECD, 2015. Disponível em: 

<https://www.oecd.org/env/oecd-environmental-performance-reviews-brazil-2015-9789264240094-en.htm>. 

Último acesso em 10/08/2020. 
173 Cf. FREITAS, Juarez. Op. cit., p. 10. 
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Tributária em discussão no Congresso Nacional174. Não há, entretanto, até o momento, projeto 

consolidado acerca de eventual implementação da tributação do carbono. 

 De fato, os efeitos econômicos e sociais de uma tributação sobre as emissões de carbono 

podem ser profundamente negativos sobre a economia, conforme explorado na seção 3.1.1, 

sendo um dos receios para sua implementação. Além disso, o Brasil possui elevada carga 

tributária, variando em torno de 35% sobre o PIB175. Entretanto, o adiamento de uma discussão 

fundamentada guarda o potencial de gerar ainda mais danos ao país a longo prazo, em 

contrapartida ao custo social e econômico de curto prazo. 

 Não bastasse a ausência de políticas ambientais de forte impacto contra a emissão do 

carbono, na contramão da política sustentável mundial, a ANEEL estudou alterações na 

Resolução Normativa número 482/2012 (REN 482/2012)176, a qual regula a energia solar e os 

creditamentos a consumidores que gerem mais energia do que consumirem. No sistema 

definido pela REN 482/2012, há um subsídio para os consumidores que fornecerem energia 

elétrica para a rede geral a partir da produção por instalações que captem energia solar, de forma 

que não pagam pelo valor referente à utilização do sistema de distribuição, incentivando-se a 

maior utilização de sistemas de energia solar, visto seu alto custo de implementação e longo 

período para atingimento do payback. A ANEEL, por sua vez, pautou a revisão da REN 

482/2012, com a previsão de estudo de impacto, bem como abertura de consulta pública acerca 

da retirada do subsídio, constituindo verdadeiro retrocesso à agenda ambiental desejável. 

Entretanto, após pressão política e popular, o projeto foi abandonado, o que, entretanto, 

demonstra a falta de comprometimento com a criação de um sistema energético mais 

sustentável, visto o potencial poluidor intrínseco ao sistema de geração de energia. 

 

4.2. O Sin Tax incidente na alimentação 

 

4.2.1 O Cenário e os Impactos 
 

 As grandes empresas emissoras de carbono causam impactos gerais, globais, enquanto 

a obesidade causa impactos individuais. Ocorre que mesmo a obesidade resulta em impactos 

 
174 PEC 45/2019 e PEC 110 /2019. 
175 ESTADÃO. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,carga-tributaria-bate-recorde-de-

35-07-do-pib-mesmo-com-a-economia-fraca,70002944416#:~:text=BRAS%C3%8DLIA%20%2D%20Mesmo% 

20com%20a%20economia,a%20R%24%2011.494%20em%20impostos>. 
176 BRASIL. Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Resolução Normativa nº 482, de 17 de Abril de 

2012. Disponível em: <http://www2.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf>. Último acesso em 04/08/2020. 

http://www2.aneel.gov.br/cedoc/bren2012482.pdf
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sociais graves, porque a morte prematura e o tratamento das pessoas com doenças relacionadas 

à obesidade causam prejuízos econômicos. 

 Diante disso, diversas entidades discutem quais os programas mais efetivos para 

incentivar uma alimentação mais saudável. Como resultado, surgem discussões se o Estado 

deve intervir mais para combater esses problemas, assumindo caráter abertamente paternalista 

ou se o indivíduo deve reger a sua vida e a sua saúde como bem entender, valorizando-se a 

autonomia privada. 

 No campo tributário, surgem discussões acerca de quais tributos devem ser 

implementados. A “Sugar-sweetened beverages Tax (SSB Tax)” é uma das principais opções, 

incidindo sobre bebidas em geral que contenham açúcar em sua composição, geralmente com 

variação de alíquota em função da quantidade de açúcar por litro. Visto o alto consumo de 

refrigerantes e outras bebidas açucaradas, como energéticos e cervejas177, em uma primeira 

leitura poder-se-ia concluir que a adoção desse tributo traria impacto para a diminuição da 

obesidade178. É verdade que há declarações no sentido de que as bebidas açucaradas seriam 

umas das principais causas da obesidade179, mas há, também, diversos estudos demonstrando 

que não é possível relacionar o consumo de bebidas açucaradas com a obesidade180, não 

havendo comprovação de que a redução de consumo de SSB resulte na diminuição do Índice de 

Massa Corporal. 

 Os vícios, como defendem Becker e Murphy181, qual seja sua espécie, têm, em sua 

origem uma natureza cogente, havendo uma variação da escolha pessoal do vício de acordo 

com a maximização de sua utilidade, com diversos fatores a influenciando, ainda que 

inconscientemente, como a renda, o prazer e o preço. 

 

 
177 ZAGORSKY, Jay e SMITH, Patricia. Who drinks soda pop? Economic status and adult consumption of sugar-

sweetened beverages. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570677X1930214 

X>. Último acesso em 01/09/2020. 
178 Para mais, ver: TWAROG, John, PERAJ, Elizabet et al. Consumption of sugar-sweetened beverages and 

obesity in SNAP-eligible children and adolescents. Disponível em:  

<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/ pii/S1751991819300798>. Último acesso em 27/08/2020; 

RITTER, Patricia. Soda Consumption in the Tropics: The Potential Trade-Off between Obesity and Diarrhea in 

Developing Countries. Disponível em: <https://media.economics.uconn.edu/working/2018-16R2.pdf >. Último 

acesso em 01/09/2020. 
179 BROWNELL, Kelly e FRIEDEN, Thomas. Ounces of Prevention. The Public Policy Case for Taxes on Sugared 

Beverages, 360 New England Journal of Medicine, p. 1805-1808. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih. 

gov/19357400/>. Último acesso em 18/06/2020. 
180 BASHMAN, Patrick e LUIK, John. Hard Truths about Soda Taxes. Cato Institute. Disponível em: <www.cato. 

org/publications/commentary/hard-truths-about-soda-taxes>. Último acesso em 12/06/2020. 
181 BECKER, Gary e MURPHY, Kevin. A theory of rational addiction, Journal of Political Economy. Volume 96, 

Nº. 4, p. 675-700. Disponível em <https://www.jstor.org/stable/1830469?seq=1>. Último acesso em 18/06/2020. 

https://www.jstor.org/stable/i331893
https://www.jstor.org/stable/i331893
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4.2.2 Prós e contras à taxação do pecado 

 
 Há divergências se a taxação do pecado, como bebidas calóricas, chocolates, alcoólicos, 

cigarros e jogos de azar, é a principal e a mais eficaz forma de suprimir os danos nocivos 

trazidos à sociedade por meio desses hábitos. Os opositores à taxação do pecado entendem que 

a imposição desses tributos traz mais malefícios do que benefícios. 

 O Sin Tax tem caráter assumidamente paternalista, visto que indutora no nível 

personalíssimo das atitudes tomadas pelos cidadãos no plano individual182. 

 Na verdade, os defensores do Sin Tax sustentam que a imposição desse tributo 

constituiria verdadeira correção de falha de mercado. A atuação estatal com a imposição desse 

tributo corrigiria prejuízos trazidos aos cidadãos, uma vez que, em um primeiro momento, seus 

interesses individuais seriam colocados em segundo plano, atrás dos interesses empresariais. 

Nessa perspectiva, a mudança de valoração traria uma ruptura no sistema, passando-se do foco 

do capital econômico para a valorização o capital humano183.  

 Trata-se, evidentemente, de visão paternalista, entendendo que, havendo diferentes 

interpretações acerca do impacto de hábitos que possam vir a ser prejudiciais ao cidadão, o 

legislador os deva coibir. 

 Nesse cenário, as liberdades negativas e positivas ganham cada vez mais importância 

não sendo poucos os críticos ao intervencionismo estatal na esfera pessoal de vivência dos 

cidadãos. Conforme destaca Rothbard184, a limitação dos poderes estatais é imprescindível tanto 

quanto a observância e repressão de tentativas de minarem essas barreiras, uma vez que sempre 

existentes. Não escapa o Direito Tributário do mesmo raciocínio, fundamentalmente ao se 

analisarem tributos indutores, pois a chancela estatal, ressalte-se, em situações individuais, uma 

vez que necessária para a prática de atos ou consumos plenamente lícitos, é passível de alcançar 

cada vez mais atos cotidianos.  

 A instauração do sin tax visando a coibir o consumo de alimentos não saudáveis traz 

efeitos positivos para o financiamento de políticas públicas, em especial ao financiamento do 

 
182 REUBI, David. Of neoliberalism and global health: human capital, market failure and sin/social taxes. Critical 

Public Health, 26:5, 481-486. Disponível em: <https://doi.org/10.1080/09581596.2016.1196288>. Último acesso 

em 10/08/2020. 
183 Ibidem. 
184 ROTHBARD, Murray Newton. Anatomia do Estado. São Paulo: Instituto Ludwig von Mises Brasil, 2018, p. 

45. 
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sistema de saúde185. Havendo tributos sobre potenciais geradores de problemas de saúde, 

haveria maior financiamento de programas que combatam seus efeitos, trazendo duplo efeito 

positivo para a sociedade, com a ressalva de que o modelo brasileiro impede tal movimento em 

razão da proibição de afetação de impostos a fundos. 

 Por outro lado, a regressividade se apresenta como um dos principais pontos negativos 

do tributo sobre o pecado. Os tributos sobre o pecado, em geral, incidem sobre atividades de 

consumo. Ocorre que uma maior carga tributária sobre o consumo significa um aumento na 

regressividade do sistema tributário186. Criam-se maiores encargos à parcela da população mais 

pobre, pois quanto maior a renda, menor, percentualmente, o valor gasto com alimentação187. 

Além da regressividade esperada pela taxação do consumo em geral, no tocante à, 

especificamente, bebidas açucaradas, estudos demonstram que as camadas sociais mais pobres 

consomem cerca de 9% de sua quantidade diária de calorias a partir de bebidas açucaradas, 

percentual que corresponde aproximadamente ao dobro do consumido pelas camadas mais 

ricas188.    

 Além disso, o sin tax tem efeitos negativos sobre a atividade empresarial, sobretudo para 

os produtores e comerciantes dessas bebidas. Deve-se cuidar para que a tributação não 

inviabilize por completo a atividade do empresário, uma vez que, apesar de indesejáveis, os 

produtos açucarados são de consumo lícito. O efeito em diferentes classes sociais será claro ao 

impedir que as classes menos privilegiadas tenham o menor acesso aos produtos, ao passo que 

em camadas sociais mais elevadas haverá pouca diferença de alteração de consumo, dada a 

diferença dos impactos da implementação de tributos sobre bebidas açucaradas em países 

subdesenvolvidos e países desenvolvidos, com efeito consideravelmente maior naqueles, em 

razão do maior consumo da população mais pobre189. Portanto, além de aumentar a 

 
185 SILVEIRA, Fernando Gaiger et al. Os Fluxos Financeiros no Financiamento e no Gasto em Saúde no BrasilI. 

Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz, 2020. Disponível em: <https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content/ 

uploads/2020/06/PJSSaudeAmanha_Texto0043_v04.pdf>. Último acesso em 10/08/2020. 
186 COELHO, Leandro Alves e PEIXE, Elisângela Paula do Sacramento. O sistema tributário brasileiro, a 

regressividade e suas repercussões socio-econômicas à luz do primado constitucional da igualdade tributária. 

Disponível em: <http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/U_Fato_Direito/article/view/9083>. Último 

acesso em 28/08/2020. 
187 GASSEN, Valcir, D'ARAUJO, Pedro Júlio Sales e PAULINO, Sandra Regina da F. Tributação sobre consumo: 

o esforço em onerar mais quem ganha menos. Sequência (Florianópolis), Florianópolis, n. 66, p. 213-234. 

Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2177-70552013000100009&lng=en& 

nrm=iso>. Último acesso em 29/09/2020. 
188 OGDEN, Cynthia. Consumption of Sugar Drinks in the United States, 2005–2008. Centers for Disease Control 

and Prevention. Disponível em: <https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db71.htm>. Último acesso em 

25/08/2020. 
189 Ibidem. 

https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content/%20uploads/2020/06/PJSSaudeAmanha_Texto0043_v04.pdf
https://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content/%20uploads/2020/06/PJSSaudeAmanha_Texto0043_v04.pdf
https://www.cdc.gov/nchs/products/databriefs/db71.htm
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regressividade, criar-se-á mais óbices ao livre acesso de produtos, ressalte-se, lícitos, a camadas 

mais pobres da sociedade.  

 Outrossim, o exacerbado paternalismo estatal exarado por meio da referida cobrança 

não escapa aos olhos dos críticos ao tributo indutor sobre o pecado. Discute-se, então, além de 

uma questão ideológica, ponto de grande impacto na vida prática dos cidadãos. A 

fundamentação dos defensores não se exime a afastar a base paternalista, dado que, além do 

financiamento público dos sistemas de saúde, baseiam-se fortemente na alegada melhora na 

qualidade de vida a ser trazida aos cidadãos por tal imposição. 

 Nessa linha, conforme ensina Luís Eduardo Schoueri190, a concepção tributária e 

interventora do Estado encontra-se em mudança no século XXI. Após a preferência pelo 

crescimento do Estado Social ao longo do século XX, com o descontentamento com o alto custo 

criado pelas inesgotáveis demandas sociais em contraposição à deficitária contraprestação 

estatal, tem-se um movimento pela menor atuação do ente público, em favor de uma maior 

autonomia dos indivíduos.  

 Por fim, efeito danoso é potencialmente trazido a partir da mentalidade governamental 

que vise uma medida efetiva para o controle da epidemia da obesidade exclusivamente a partir 

de uma nova imposição tributária, a qual teria o condão de desestimular e dificultar o acesso a 

determinadas mercadorias. Não pode o Estado se olvidar de que os efeitos pretendidos serão 

trazidos unicamente caso haja uma ação multifacetada, conforme explorado na seção 3.2.3.3, 

havendo potencial efeito danoso com eventual imposição tributária isolada. 

 

4.2.3.  As medidas de Implementação 

 4.2.3.1 Taxação do produtor ou do consumidor? 

 
 Dentre os fatores que influenciam na efetividade da taxa na redução do consumo, 

destacam-se (i) a sensibilidade do nicho de mercado, analisando-se qual o limite de absorção 

do valor pelos consumidores, alterando-se a demanda pelo produto, (ii) a substituição do 

produto consumido, no caso, as bebidas açucaradas, com outro similar de mercado e, por fim, 

(iii) a porcentagem do tributo que é transferida ao consumidor final191. 

 
190 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª edição. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, capítulo I.  
191 PEREDA, Paula e GARCIA, Carolina Policarpo. Price impact of taxes on sugary drinks in Brazil. Disponível 

em: <https://doi.org/ 10.1016/j.ehb.2020.100898>. Último acesso em 10/08/2020. 
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 A porcentagem da transferência dos valores adicionais ao consumidor, por sua vez, 

também está intimamente conectada a diversos fatores, como a sensibilidade dos consumidores 

e dos empresários, a incidência do tributo de acordo com sua categoria, como tributo sobre o 

consumo ou sobre a venda, a alíquota do tributo, o tipo da bebida, entre outros192, de forma que 

há diferentes gradações de repasse ao consumidor, com repasses baixos e repasses totais. 

 Em suma, há uma análise econômica do empresário acerca do repasse integral ou parcial 

da carga tributária existente sobre um produto. Assim, é possível compreender se o mais 

vantajoso seria a redução de lucros em razão da manutenção de preços ao consumidor final ou 

o encarecimento do valor final produto.  

 Note-se que os efeitos decorrentes da tributação final direta ao consumidor e da 

tributação para o produtor são substancialmente diferentes. A relação se dá pelo fato de a 

tributação absorvida pelo produtor estimular a busca por novos produtos com índices menos 

prejudiciais à saúde, o que resultaria na diminuição do tributo a ser pago. Apesar de não ser 

possível que o legislador garanta que a tributação seja repassada integralmente ao consumidor, 

nesse modelo hipotético, o efeito indutor se dá em maior intensidade pela redução direta das 

compras por parte do consumidor. Não há, no segundo caso, um incentivo direto para que o 

produtor busque novos produtos, menos prejudiciais à saúde. 

4.2.3.2. Uma proposta conjunta de ações 

 

 A alteração de padrões de consumo terá pouco ou nenhum resultado caso a única medida 

implementada seja a instituição de um novo tributo. Um dos efeitos diretos da tributação mal 

implementada sobre o pecado é o mercado paralelo, contrabandista, além do incentivo reverso 

à compra dos produtos em localidades em que não haja a referente tributação, sobretudo 

localidades fronteiriças. 

 Nesse cenário, Cohen193 defende a necessidade de ações governamentais coordenadas 

para que haja o atingimento do fim pretendido, que é a redução da obesidade na população. 

Importante frisar o reconhecimento de necessidades multifacetadas dado o poder limitado do 

 
192 BERARDI, Nicoletta, SEVESTRE, Patrick et al. The impact of a ‘soda tax’ on prices: evidence from French 

micro data. Applied Economics, 48:41, p. 3976-3994. Disponível em: < https://www.tandfonline. 

com/doi/full/10.1080/00036846.2016.1150946>. Último acesso em 10/08/2020. 
193 COHEN, Evan, FONSEKA, Jehan de e MCGOWAN, Richard. Caloric sweetened Beverage Taxes: A 

Toothless Solution? Boston College, The Economists’ Voice. 2017. Disponível em: 

<https://ideas.repec.org/a/bpj/evoice/v14 y2017i1p6n5.html>. Último acesso em 11/08/2020. 
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tributo em si, em contraposição a anos de ausência de políticas públicas destinadas a tal 

finalidade.  

 Para tanto, caso implementada, há três pilares fundamentais para um melhor efeito da 

referida tributação.  

 Primeiro pilar: é necessário que haja a retirada dos subsídios para as empresas 

produtoras dos produtos a serem desestimulados, pois havendo um menor incentivo estatal, a 

atividade empresarial tende a se estabilizar e buscar soluções inovadoras para a manutenção de 

seus rendimentos.  

 Como segundo pilar, a própria implementação da tributação gerará maiores efeitos se 

estabelecida por meio do governo federal, a fim de impedir a criação de um mercado paralelo 

inversamente incentivado pela compra em jurisdições ausentes da referente tributação, como 

no caso de eventual autonomia dos estados-membros para a instituição do tributo. No caso 

brasileiro, em específico, referido pilar seria mais facilmente atendido em razão de políticas 

gerais de saúde estarem intimamente ligadas ao governo federal, conforme os arts. 196/200 da 

CF. 

 Por fim, o terceiro pilar consiste no direcionamento das verbas obtidas por meio da 

tributação em discussão a pesquisas, subsídios e campanhas governamentais estimulando o 

desenvolvimento e o consumo de alimentos que inegavelmente sejam benéficos à saúde dos 

cidadãos em geral. Defende-se a possibilidade de um efeito positivo da tributação sobre o 

pecado especificamente na presença bem estruturada dos três pilares apresentados, não 

bastando exclusivamente a implementação do tributo. 

  

4.2.4. O panorama mundial  

 
 Diversas jurisdições buscam desincentivar o consumo de bebidas açucaradas, 

implementando diferentes formas tributárias de combate, as quais serão exemplificadas em 

seguida. 

 A África do Sul implementou o tributo sobre refrigerantes a partir de abril de 2018 na 

porcentagem de 10% do valor total do produto. Ao lado da tributação, o governo sul-africano 

buscou adotar diversas outras medidas para atenuar a obesidade crescente da população, como 
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estimular o engajamento da indústria alimentícia e promover campanhas incentivando a 

atividade física e a alimentação saudável194. 

 A Dinamarca, em 1930, foi um dos primeiros países a instituir a tributação sobre bebidas 

com alto índice de açúcar, ao lado da chamada “fat tax”195196. Entretanto, após análises 

econômicas recentes, o governo dinamarquês notou o alto custo trazido ao país, exemplificado 

pelo fato de que cada família dinamarquesa poderia economizar aproximadamente US$ 455/ano 

caso fizesse suas compras na Alemanha197, país próximo e que não possui tributação sobre os 

produtos em questão. Nessa linha, os tributos foram revogados em 2014 e 2013, 

respectivamente. 

 Os Estados Unidos ocupam o segundo lugar em consumo anual de refrigerante, i.e. 154 

litros/pessoa, atrás apenas da Argentina, na qual não há qualquer tributação sobre refrigerante, 

mas na qual se consome aproximadamente 155 litros/pessoa por ano. Os Estados Unidos 

também não tributam os refrigerantes a nível federal, havendo, entretanto, jurisdições que 

instituíram esse tipo de tributo, como Albany, Berkley, Oakland, San Francisco (California), 

Boulder (Colorado) e Philadelphia (Pennsylvania). Interessante notar que em Berkley foi 

noticiada a queda, em poucos meses, do consumo de refrigerantes nos bairros mais pobres198, 

questionando-se se referido dado poderia ser vangloriado pela eficácia ou vergastado pela 

evidente regressividade. 

 A Finlândia possuía, desde 1940, tributo sobre refrigerantes, o qual foi expandido para 

outras esferas, como os doces. Entretanto, em 2017 e com a então revogação do tributo, após 

um planejamento de reestruturação da cobrança, foi discutida a reimplementação do tributo. 

Entretanto, o governo desistiu da implementação de uma nova forma de cobrança ao considerar, 

 
194 SAXENA, Akshar et al. The distributional impact of taxing sugar-sweetened beverages: findings from an 

extended cost-effectiveness analysis in South Africa. BMJ Global Health 2019. Disponível em: <https://gh.bmj. 

com/content/4/4/e001317>. Último acesso em 05/08/2020. 
195 ITIC, Oxford Economics. The impacts of selective Food and non-alcoholic beverage taxes. Washington DC: 

International Tax and Investment Center, 2013. Disponível em: <https://www.oxfordeconomics.com/my-

oxford/projects/341055>. Último acesso em 11/08/2020. 
196 FOOKS, Gary Jonas, WILLIANMS, Simon, BOX, Graham e SACKS, Gary. Corporations’ use and misuse of 

evidence to influence health policy: a case study of sugar-sweetened beverage taxation, 2019. Disponível em: 

<https://globalizationandhealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12992-019-0495-5#citeas>. Último acesso 

em 11/08/2020. 
197 VALLAGARDA, Signild, HOLM, Lotte e JENSEN, Jorgen Dejgaard. The Danish Tax on Saturated Fat: Why 

It Did Not Survive, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/267741946_The_Danish_Tax 

_on_Saturated_Fat_Why_It_Did_Not_Survive. Último acesso em 25/06/2020. 
198 ANWAR, Yasmin. Soda tax linked to drop in sugary beverage drinking in Berkeley. UC Berkeley. Disponível 

em: https://news.berkeley.edu/2016/08/23/sodadrinking/#:~:text=In%20an%20encouraging%20sign%20in,tax% 

20on%20sugar%2Dsweetened%20beverages. Último acesso em 25/06/2020. 

https://www.researchgate.net/publication/267741946_The_Danish_Tax
http://news.berkeley.edu/2016/08/23/sodadrinking/
https://news.berkeley.edu/2016/08/23/sodadrinking/#:~:text=In%20an%20encouraging%20sign%20in,tax%
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levando-se em consideração a ausência de comprovação de impactos na saúde das pessoas, 

além de pressões contra protecionismo vindas por meio da União Europeia199200. 

 A França, no início de 2012, instituiu o soda tax no valor de € 0,0716/litro de bebida 

açucarada201 sob o argumento de reduzir o consumo de tais bebidas prejudiciais à saúde. Os 

índices demonstram que após 6 meses da instituição do tributo houve o repasse total aos 

consumidores, entretanto, a redução do consumo foi ínfima, em nível correspondente ao baixo 

tributo instituído202. Ainda no combate ao consumo de SSB, o governo francês proibiu, a partir 

de janeiro de 2017, a existência de sistemas de “refil” de refrigerantes203. 

 O México foi o primeiro país da América Latina a instituir o tributo sobre bebidas 

açucaradas, no ano de 2014, fixando o valor de aproximadamente US$ 0,05/litro. Para a 

instituição foi necessária uma grande reorganização interna e esforços institucionais, vide a 

grande pressão da indústria de refrigerantes. Junto à tributação, foi implementada grande 

campanha publicitária a fim de auxiliar na alteração dos hábitos de consumo da população 

mexicana204. 

 A Noruega tributa chocolates e produtos que contenham açúcar desde o ano de 1922, 

mas com uma ótica voltada à tributação de produtos de luxo. Entretanto, em 2018, influenciada 

por uma tendência de criação de tributos sobre refrigerantes e açúcar, o governo norueguês 

aumentou em 42% o tributo sobre bebidas açucarada, alcançando-se o patamar de US$ 0,53 por 

litro, e em 83% o tributo sobre os demais produtos açucarados. Houve duras críticas ao aumento 

pelo receio de fuga de mercado para a Suécia, país que não tributa o açúcar, mas tal movimento, 

até o momento, não foi notado205. 

 O Reino Unido instituiu em 2018 a tributação sobre bebidas açucaradas no montante de 

£0,18/litro em que haja entre 5 e 8 gramas de açúcar/100mL de bebida e £0,24/litro em que haja 

 
199 SVENSKA Yle, 2016. Não haverá imposto sobre o açúcar. Disponível em: 

<https://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/24/det-blir-ingen-sockerskatt>. Último acesso em 10/07/2020. 
200 HAMMER, Mike. Taxing Sugar-Sweetened Beverages: A Bittersweet Solution. Bulletin for International 

Taxation, 2018 (Volume 72), No. 3 Disponível em: <https://research.ibfd.org/#/doc?url=/collections/bit/html/ 

bit_2018_03_int_1.html>. Último acesso em 11/06/2020. 
201 CAPACCI, Sara, ALLAIS, Olivier, BONNET, Celine e MAZZOCCHI, Mario. The Impact of the French soda 

tax on prices and purchases. An ex post evaluation. 2019. Disponível em:  <https://journals.plos.org/plosone/ 

article?id=10.1371/journal.pone.0223196>. Último acesso em 11/06/2020. 
202 BERARDI, Nicoletta, TEPAUT, Marine et al. Op. cit. 
203 HAMMER, Mike. Op. cit. 
204 JAMES, Erin, LAJOUS, Martín e REICH, Michael. The Politics of Taxes for Health: An Analysis of the 

Passage of the Sugar-Sweetened Beverage Tax in Mexico. Disponível em:  

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080 /23288604.2019.1669122>. Último acesso em 21/07/2020. 
205 BACKHOLER, KATHRYN, VANDEVIJVERE, Stefanie et al.  Sugar-sweetende beverage taxes in 2018: a 

year of reflections and consolidation. Disponível em: <https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-

nutrition/article/sugarsweetened-beverage-taxes-in-2018-a-year-of-reflections-and-consolidation/6D57123CE77 

918D3A87051CE38DA5C13/core-reader>. Último acesso em 10/07/2020. 

https://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/24/det-blir-ingen-sockerskatt
https://journals.plos.org/plosone/%20article?id=10.1371/journal.pone.0223196
https://journals.plos.org/plosone/%20article?id=10.1371/journal.pone.0223196
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080%20/23288604.2019.1669122
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/sugarsweetened-beverage-taxes-in-2018-a-year-of-reflections-and-consolidation/6D57123CE77%20918D3A87051CE38DA5C13/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/sugarsweetened-beverage-taxes-in-2018-a-year-of-reflections-and-consolidation/6D57123CE77%20918D3A87051CE38DA5C13/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/public-health-nutrition/article/sugarsweetened-beverage-taxes-in-2018-a-year-of-reflections-and-consolidation/6D57123CE77%20918D3A87051CE38DA5C13/core-reader


 

75 
 

mais de 8 gramas de açúcar/100mL de bebida206, havendo exceções, como a isenção para 

bebidas de base láctea. Nessa toada, críticos indicavam a inefetividade do tributo por seu 

reduzido alcance207. De toda forma, também foi observado pequeno movimento de transição do 

consumo para bebidas com níveis de açúcar entre 4,5g e 5g/100mL, tratando-se de resultado 

ineficiente sob a óptica do objetivo primeiro da tributação. 

 O Brasil, por sua vez, não possui tributo com caráter preponderantemente extrafiscal 

sobre as bebidas açucaradas, porém, o IPI, com altas alíquotas pode desincentivar o consumo. 

Em 2018, reduziu-se a alíquota de IPI dos refrigerantes de então 20% para o patamar de 4%. 

Em sequência, no início de 2020 foi anunciado aumento da alíquota novamente para 10% com 

previsão de retorno ao patamar de 4% até 2023. Atualmente, entretanto, no contexto da Reforma 

Tributária, o Ministério da Economia vem indicando sua intenção de criar tributos gerais sobre 

o pecado208, especificamente sobre bebidas açucaradas, alcoólicas, cigarros e emissões de 

carbono. Sobre as bebidas, o Ministério da Economia busca uma forma de reprimir seu consumo 

para, consequentemente, reduzir a demanda do SUS, desonerando o orçamento. De toda forma, 

as propostas continuam em discussão. 

 

 

4.3. As delimitações do Carbon Tax  
 

 Caso implementado, o carbon tax possivelmente será instituído por meio de tributação 

direta, em oposição à instituição de ETS, considerando-se os benefícios trazidos pela tributação 

direta209, como a maior simplicidade de instituição, menores custos de manutenção e maior 

 
206 SCARBOROUGH, Peter, ADHIKARI, Vyas et al. Impact of the announcement and implementation of the UK 

Soft Drinks Industry Levy on sugar content, price, product size and number of available soft drinks in the UK, 

2015-19: A controlled interrupted time series analysis. Dispoível em: <https://journals.plos.org/plosmedicine/ 

article?id=10.1371/journal.pmed.1003025>. Último acesso em 10/07/2020.  
207 THORNTON, Jacqui. The UK has introduced a sugar tax, but will it work? London School of Hygiene & 

Tropical Medicine. Disponível em: <https://www.lshtm.ac.uk/research/research-action/features/uk-sugar-tax-

will-it-work#:~:text=The%20UK%20sugar%20tax&text=Officially%20called%20the%20Soft%20Drinks,Reven 

ue%20and%20Customs%20(HMRC)>. Último acesso em 09/07/2020. 
208 FOLHA DE SÃO PAULO. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/governo-quer-

criar-imposto-do-pecado-sobre-cigarro-alcool-e-doces-diz-guedes-em-davos.shtml>. Último acesso em 

10/07/2020. 
209 INSTITUTO ESCOLHAS: APPY, Bernard, KISHINAMI, Roberto, WATANABTE JÚNIOR, Shigeo e 

SETÚBAL, Maria Alice. Taxação sobre carbono, competitividade e correção de distorções do sistema tributário: 

Impactos na economia brasileira. Instituto Escolhas. Disponível em <https://www.escolhas.org/wp-

content/uploads/2016/09/taxacao-sobre-carbono-competitividade-e-correcao-de-distorcoes-do-sistema-tributario-

Impactos-na-economia-brasileira.pdf>. Último acesso em 02/07/2020. 
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previsibilidade acerca da arrecadação, facilitando a elaboração do plano orçamentário e a 

correta destinação dos recursos arrecadados. 

 Assim, abstendo-se de discussão acerca de inconstitucionalidades formais para a 

instituição do tributo (por meio da figura de importo, por exemplo), levando-se em consideração 

o seguimento da forma correta de instituição do tributo (por lei complementar), no tocante a 

eventuais inconstitucionalidades materiais, há que se destacar possíveis questionamentos da 

instituição do tributo ao se analisarem, sob a ótica da jurisprudência do STF, dois princípios: o 

da isonomia e o da liberdade econômica. 

 Conforme registrado, a suscitação de violação ao princípio da isonomia é a principal 

queixa dos que levam o questionamento de inconstitucionalidade de normas tributárias 

extrafiscais ao STF. De toda forma, a jurisprudência tende a não reconhecer os pedidos de 

violação sob as alegações de que não possuiria competência para estender eventual benefício a 

algum contribuinte que não tenha sido o destinatário específico ou de que haveria, na situação 

em específico, diferenciadores fáticos que minariam a violação ao princípio da isonomia 

alegada. 

 Nessa linha, a fim de evitar eventuais questionamentos sobre a igualdade entre os 

contribuintes, seria de grande valia que, acompanhando a tributação do carbono proveniente de 

produtos ou serviços internos, fosse instituído o carbon border adjustment, explorado na seção 

4.1.2.2. Isso porque, sem a instituição do ajuste de fronteira, haveria uma diferenciação entre 

os produtos e serviços internos e os externos, pois os importados de países que não possuem 

qualquer controle sobre as emissões de carbono não estariam sujeitos a esse encargo tributário, 

gerando uma diferenciação nos preços e, por consequência, um desequilíbrio entre os 

concorrentes, de forma que poderia ser constatada, de fato, uma violação ao princípio da 

isonomia. Havendo o ajuste de fronteira, os produtos e serviços que ingressassem no Brasil 

passariam pelo ajuste tributário, ou seja, havendo tributação do carbono na origem, haveria 

formas de abatimento para igualar o encargo total suportado. Não havendo a tributação no país 

de origem, seriam submetidos à mesma tributação dos produtos nacionais. Dessa forma, não 

haveria como se alegar a diferenciação entre produtos nacionais ou importados. 

  Do outro lado, seria de difícil sustentação a arguição de inconstitucionalidade da norma 

tributária instituidora do carbono em si, pois, caso siga a mesma linha jurisprudencial até então 

adotada, o STF haveria por entender que inexiste violação ao princípio da isonomia em relação 

a empresas que não emitem carbono em sua produção ao passo que o fator diferenciador das 
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empresas estaria englobado justamente no caráter ambiental, o que serve como pilar para a 

existência da diferenciação de tributação. 

 Ainda, vistos os profundos impactos que a instituição do tributo sobre o carbono tende 

a causar na economia210, gerando diminuição do PIB e aumento do desemprego, o princípio da 

liberdade econômica ganharia suporte razoável a permitir o questionamento no STF acerca da 

inconstitucionalidade na instituição do tributo.  

 De toda forma, a linha jurisprudencial seguida pelo STF muito provavelmente não 

acataria a discussão embasada no princípio destacado, por duas principais razões. A primeira 

delas seria a impossibilidade de o STF interferir diretamente em uma política pública instituída 

por outros poderes, visto que, quando da instituição do tributo, cabe o julgamento político de 

viabilidade de conformidade com o fim almejado, análise da qual o STF não goza de 

competência democrática para discutir. A outra base seria a arguição de que havendo a previsão 

de preservação ambiental como fim a ser buscado, exprimida pelo art. 225, CF, estaria dentro 

da possibilidade dada pela própria CF o sopesamento entre princípios a fim de, valorando-os, 

incentivar as atividades que busquem garantir a preservação do meio ambiente, não 

constituindo, então, uma violação direta e arbitrária do princípio da isonomia. 

 

4.4. As delimitações do Sugar/Sin Tax  
 

 O sugar/sin tax, por sua vez, encontraria menores barreiras materiais para sua 

implementação – considerando-se, neste ponto, o mesmo pressuposto da seção anterior acerca 

de inexistência de inconstitucionalidades formais –, inclusive pelas formas que eventualmente 

será previsto no Brasil. 

 Destaque-se que como demonstrado, há, entre as propostas de Reforma Tributária, a 

discussão acerca de inserção do sin/sugar tax com força constitucional, de forma que, nesse 

caso, não haveria margens amplas para o questionamento da constitucionalidade do tributo 

implementado. 

 Ainda que não implementado no sistema tributário brasileiro por meio de Emenda 

Constitucional, haveria a eventual possibilidade de suscitação de violação a dois principais 

princípios: o da isonomia e o da vedação ao confisco. 

 
210 Ibidem. 
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 Quanto ao princípio da isonomia, não haveria profundas bases para a discussão acerca 

da diferenciação tributária entre os produtos com baixos índices de açúcar e produtos com altos 

índices de açúcar, pois a diferenciação prática existiria de forma clara. Dessa forma, ganharia 

maior força a arguição de, também em razão da preservação da saúde trazida pelo art. 196, CF, 

haver possibilidade de tratamentos diferenciados para produtos que não sejam danosos aos 

consumidores. 

 Por fim, havendo alíquotas significativas a ponto de efetivamente desestimularem o 

consumo dos produtos, a provocação da Corte para que se manifestasse acerca de eventual 

violação ao princípio da vedação ao confisco poderia ocorrer. Ainda que as alíquotas fossem 

de extrema significância, o que não parece ser o esperado, tendo-se em comparação a 

experiência mundial, o questionamento não seria aceito por duas principais razões. A primeira 

delas sendo o fato de a jurisprudência do STF entender pela existência do confisco somente 

quando, analisado o panorama em que esteja inserido o empresário, baseando-se na unidade do 

sistema tributário, haja uma tributação que inviabilize a atividade, o que não parece ser 

constatado no cenário brasileiro. Além disso, como segundo óbice, é de grande relevância o 

princípio da essencialidade, por meio do qual sendo mais desnecessário o produto, as alíquotas 

de impostos sobre ele incidentes devem ser maiores211, com o exemplo clássico da alíquota de 

IPI incidente sobre os cigarros, constituindo a tributação total cerca de 300% do preço final, 

sem que haja a constatação de confiscatoriedade. 

  

 
211 Como exemplo da TIPI, vide nota 115. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este estudo buscou aprofundar discussões sobre a norma tributária extrafiscal, nos seus 

vieses de identificação e delimitação, focando em dois diferentes tributos em foco de discussão 

sobre a viabilidade de implementação no Brasil: o carbon tax e o sugar (sin) tax, constituindo 

diferentes abordagens da própria ideia da extrafiscalidade. 

 A partir do estudo do carbon tax, muito em análise comparativa com a experiência 

internacional, vista, até o momento de conclusão do presente estudo, a inexistência de previsão 

no sistema tributário brasileiro, apesar de forte indicativo de sua instituição, focou-se na 

discussão acerca da liberdade econômica em contrapartida ao princípio da preservação 

ambiental, valores que, além de existentes na Constituição Federal de 1988, cumprem o papel 

de guias para o desenvolvimento nacional e econômico de nações do mundo todo. Concluiu-se 

pela possibilidade de implementação do caron tax no sistema tributário brasileiro. 

 Notou-se que os efeitos de uma tributação extrafiscal sobre o carbono, ainda que sem 

maiores ações estatais laterais de estímulo, seja por meio de tributo direto – modelo mais viável 

ao momento político brasileiro –, seja por meio de isenções a produtos com menor emissão de 

carbono, possuem o condão de estimular as empresas a buscarem novas soluções para aquilo 

que se demonstra a tendência mundial: o alcance de neutralidade de emissões de carbono a ser 

atingida em um curto período de tempo. De toda forma, vistos os potenciais efeitos econômicos 

danosos ao país, é necessária a avaliação legislativa acerca da melhor forma de implementação 

e mitigações ao empobrecimento nacional. 

 Ao estudar-se o sin tax, incidindo na esfera pessoal, de forma a desestimular o cidadão 

ao consumo de bebidas açucaradas – soda tax – e outros componentes que sejam englobados 

no conceito do sin tax, observou-se fundamental diferença quanto ao carbon tax, uma vez que 

o sin tax busca alterar hábitos de vida individuais para, em teoria, cumprir papel de melhora na 

qualidade de vida e, indiretamente, de menor necessidade de destinação orçamentária ao 

sistema de saúde. Também partindo do estudo da experiência internacional, considerando-se a 

mesma inexistência do tributo no sistema tributário brasileiro até o momento, com fortes 

indicações de futura implementação, focou-se na limitação entre a liberdade individual, 

considerada como liberdade negativa de 1ª geração, em contraposição ao alcance paternalístico 

do Estado, limitando as ações individuais em nome de situação que considera ser melhor aos 

cidadãos. Aprofundadas as discussões acerca da conformidade com o modelo tributário 

brasileiro, concluiu-se, também, pela possibilidade de implementação da figura tributária. 
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 Entretanto, destaque-se que a tributação sobre produtos que contenham açúcar não surte, 

necessariamente, os efeitos esperados na população. Há registros de revogação de leis de 

tributação sobre produtos açucarados em diversas nações em razão de sua baixa eficiência e 

altos efeitos sobre a economia nacional. Vindo a ser implementada, a tributação sobre produtos 

açucarados não pode ser feita isoladamente, sendo imprescindível, conjuntamente, a criação de 

outras políticas públicas que visem a diminuir a obesidade na população. 

 Após o aprofundamento sobre as formas do tributo indutor, realizou-se estudo acerca da 

identificação das normas tributárias extrafiscais em geral, bem como, nessa linha, a 

configuração específica para os dois tributos em estudo dentro do sistema tributário brasileiro. 

Seguindo a linha de centenária discussão acerca da identificação da norma tributária extrafiscal, 

o modelo pragmático continua cumprindo o papel de melhor forma de identificação da natureza 

tributária em discussão. Nessa linha, a identificação da norma extrafiscal é de suma 

importância, uma vez constatado o potencial efeito danoso quando da confusão entre a norma 

tributária indutora com a norma tributária fundamentalmente fiscal. Isso porque, sendo o 

pressuposto da norma tributária extrafiscal a possibilidade de sopesamento entre os princípios 

tributários, os quais também foram analisados, a norma tributária fiscal não goza de tal margem 

de interpretação, sob pena de recair em inconstitucionalidade. 

 Quanto ao controle judicial, concluiu-se pela possibilidade de análise do Judiciário, com 

longa análise da jurisprudência do STF, da qual destacamos algumas das principais conclusões: 

i) o ponto mais analisado pela Corte, quanto à extrafiscalidade de normas tributárias, é a 

alegação ferimento ao princípio da isonomia, com a posição corrente do Tribunal de, 

entendendo pela existência do caráter extrafiscal, determinar a ausência de violação do 

princípio; ii) criou-se perigoso precedente por meio do RE 218.287 acerca da apreensão da 

caracterização da norma tributária extrafiscal, assim como de suas implicações dentro do 

sistema tributário ao se entender pela possibilidade do caráter extrafiscal ser a maior 

necessidade de obtenção de recursos; e iii) o STF entende pela impossibilidade de criação de 

benefícios fiscais por meio de decisões judiciais ao se entender pela inexistência de 

competência. 

 Em suma, conclui-se que as duas figuras tributárias estudadas são passíveis de 

constarem no sistema tributário brasileiro sem que esbarrem em limitações principiológicas, 

desde que corretamente balizadas pelo legislador. Não há impedimento técnico para a 

implementação das duas figuras tributárias discutidas. 
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 De toda forma, ainda que não haja condição limitante de plano, não significa isso, 

entretanto, afirmar que suas instituições seriam desejáveis no sistema. O brasileiro já sofre com 

a elevadíssima carga tributária, sendo questionável, por mais nobre que seja o motivo do 

legislador, a positividade de mais um encargo fiscal aos cidadãos. Na mesma linha, não podem 

ser ignorados os profundos impactos econômicos negativos passíveis de serem gerados com a 

instituição dos dois tributos, havendo a possibilidade de gerarem efeito adverso ao desejado, 

como a maior degradação ambiental e o aumento da obesidade, ambos em razão do 

empobrecimento da população; e os impactos sociais práticos desejados, uma vez que não há 

consenso acerca dos efeitos reais da força de uma indução comportamental por meio das vias 

tributárias. 
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