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“FAUSTO 

 

[...] 
Fértil o campo, verde; homens e rebanhos, 

Povoando, prósperos, os sítios ganhos, 

Sob a colina que os sombreia e ampara, 

Que a multidão ativa-intrépida amontoara. 

Paradisíaco agro, ao centro e ao pé; 

Lá fora brame, então, até à beira a maré. 

E, se para invadi-la à força, lambe a terra, 

Comum esforço acode e a brecha aberta cerra. 

Sim! da razão isto é a suprema luz, 

A esse sentido, enfim, me entrego ardente: 

À liberdade e à vida só faz jus, 

Quem tem de conquistá-las diariamente. 

E assim, passam em luta e destemor, 

Criança, adulto e ancião, seus anos de labor. 

Quisera eu ver tal povoamento novo, 

E em solo livre ver-me em meio a um livre povo. 

Sim, ao Momento então diria: 

Oh! para enfim – és tão formoso! 

Jamais perecerá, de minha térrea via, 

Este vestígio portentoso! – 

Na ima presciência deste altíssimo contento, 

Vivo ora o máximo, único momento.” 

 

(GOETHE, Johann Wolfgang von. Fausto: uma tragédia – Segunda parte. 

Edição bilíngue traduzida por Jenny Klabin Segall. 5ª ed. São Paulo: Editora 34, 

2017, p. 981-983) 



   
 

RESUMO 

 

 O presente trabalho propõe uma releitura ao Princípio da Seletividade, no âmbito de 

regência do Imposto sobre Produtos Industrializados, no Sistema Tributário Nacional. Com 

isso, para além da visão dominante acerca do referido princípio, examina-se a possibilidade de 

dilatação do conceito, a fim de abarcar uma perspectiva econômica e de forte inclinação 

indutora na busca por capacitação e sofisticação do tecido produtivo nacional, por meio dos 

incentivos voltados à inovação tecnológica.  

 Para fins metodológicos, divide-se em três capítulos, além de introdução e conclusão:  

No primeiro, analisa-se a natureza jurídica das normas tributárias indutoras e sua função 

no ordenamento como instrumentos de transformação socioeconômica. No segundo capítulo, 

parte-se para um estudo específico acerca do IPI e do princípio da seletividade, sobretudo com 

o aprofundamento no critério da essencialidade, enquanto conceito jurídico indeterminado, e 

sua possibilidade de ressignificação de acordo com o binômio fundamente da ordem econômica 

constitucional. Por fim, o último capítulo debruça-se sobre uma análise concreta de aplicação 

dos conceitos evocados no trabalho por meio de estudo sobre a Lei do Bem, interpretada como 

instrumento jurídico capaz de afirmar a essencialidade econômica como critério eficaz e 

legítimo no ordenamento, posta a importância de pesquisa e desenvolvimento tecnológico no 

horizonte econômico contemporâneo.   
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INTRODUÇÃO  

 

Esta tese visa a discutir o papel das normas tributárias indutoras na promoção da 

inovação tecnológica, mais especificamente, como os incentivos fiscais concebidos pela Lei nº 

11.196/2005 (conhecida como Lei do Bem), no âmbito do Imposto sobre Produtos 

Industrializados, são capazes de ressignificar o princípio da seletividade. Para tanto, defender-

se-á um conceito macroeconômico para o Princípio da Seletividade, enquanto regente do 

Imposto sobre Produtos Industrializados, no Sistema Tributário Nacional. 

Nesse sentido, o critério da essencialidade poderia ser reinterpretado à luz do texto 

constitucional, de modo que bens industrializados capazes de incrementar a capacidade 

inovadora da economia também poderiam ser considerados essenciais, gozando de uma 

tributação menos gravosa. Portanto, tratar-se-ia de uma nova semântica ao critério da 

essencialidade dos produtos industrializados, que deveriam ser tratados de acordo com a 

relevância de sua função desempenhada no domínio econômico.  

 Com isso, inicia-se com uma análise da natureza jurídica das normas tributárias 

indutoras, seu papel desempenhado no ordenamento brasileiro e os critérios de controle que 

norteiam sua aplicação, bem como sua principiologia dúplice, voltada a dois grandes ramos do 

Direito. O principal objetivo desta seção do trabalho é conformar o regime jurídico das normas 

extrafiscais e lançar as bases epistemológicas para o desenvolvimento do objeto central. 

Portanto, define-se o arcabouço jurídico e o método que servirão de fundamentos para a 

compreensão dos incentivos fiscais em estudo, sobretudo seu papel na legislação e sua 

utilização como instrumento de transformação social. 

Em um segundo momento, debruça-se sobre a espécie tributária em questão e suas 

peculiaridades, sobretudo no que tange ao princípio da seletividade. Com isso, além das 

concepções mais difusas e usuais sobre o tema, apresenta-se o conceito de essencialidade 

econômica, por meio do qual o constituinte haveria elevado o IPI à condição de imposto central 

no incremento da capacidade inovadora da indústria nacional e consequente sofisticação do 

tecido produtivo. Noutras palavras, busca-se demonstrar a verossimilhança de uma possível 

leitura do critério da essencialidade, como escolhido pelo constituinte para que produtos 

voltados à inovação tecnológica gozem de desoneração fiscal.  

 Por fim, parte-se para uma discussão mais voltada para a macroeconomia, sobretudo 

com um viés estruturalista, mas sem perder o foco no projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento. Portanto, busca-se discutir o caráter essencial da inovação tecnológica, 
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seu papel central na economia contemporânea e sua elevação a política de primeira necessidade 

pela ordem constitucional, o que enseja e embasa toda a análise ao longo do trabalho.  

A chamada função promocional do Direito1 será o ponto central do estudo, pois o 

benefício fiscal em análise se insere em uma lógica constitucional da mais alta importância, de 

modo que a ressignificação do princípio da seletividade no IPI, positivada pela Lei do Bem, 

cumpre um mandamento precípuo da Carta ao fomentar a inovação tecnológica no país. Noutras 

palavras, a exegese que se apresenta encerra a compreensão de que o ordenamento pode, e deve, 

ser funcionalizado a fim de que se alcancem os objetivos maiores da República, sobretudo o 

projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento, por meio da intervenção estatal 

sobre o domínio econômico das mais variadas formas. Destarte, o Direito Tributário 

contemporâneo se encaixa em uma lógica funcional e instrumental de consecução destes 

portentos. 

O que se torna o cerne da argumentação é a incrível capacidade que o ordenamento 

contemporâneo tem de modificar e amoldar a realidade ao seu sabor. Obviamente que essas 

modificações devem ser amparadas por prescrições constitucionalmente legítimas, mas é 

igualmente verdade que o Direito não pode se apequenar diante de uma realidade indesejada. 

O ordenamento é uma poderosa arma de modificação social e, indubitavelmente passível de 

flexões e novos arranjos institucionais capazes de conceber soluções locais para problemas que 

permeiam o quotidiano. 

A análise funcional do Direito e, consequentemente, a análise funcional da sociedade 

pressupõe o desejo de “abrir circuitos” 2  no sentido de permitir mudanças profundas na 

sociedade capazes de construir uma civilização mais justa e igualitária. Não há dúvida de que 

o Direito é capaz disso e um arcabouço jurídico-institucional voltado à consecução de fins pode 

dotar uma nação de meios para atingi-los.  

Mais do que isso, encarna-se uma nova forma de relação entre o indivíduo e o Estado. 

Se antes, o Estado se resumia a um aparato de repressão e manutenção de estruturas, hoje, o 

Estado compõe o principal agente em busca de um projeto civilizacional, regulando e 

funcionalizando a vida em sociedade. Contudo, ele não é mais o único, na medida em que o 

indivíduo passa a ter enorme responsabilidade neste projeto, pois sua própria vida privada 

também foi funcionalizada. Ora, o exemplo da função social da propriedade é latente e 

evidencia como as relações humanas, mesmo em seu caráter mais privativo, passam a compor 

 
1 BOBBIO, Norberto. Studi per una teoria generale del diritto. Giapicchelli, Turim, 1970, p. 117-138. 
2 FERNANDES, Florestan. Circuito Fechado: quatro ensaios sobre o “Poder Institucional”. São Paulo: Globo, 

2010, p. 205.  
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um conjunto de ações sujeito à interferência estatal. Não apenas o Estado se engrandece por 

meio dessa perspectiva, mas também o sujeito ganha papel de destaque na consecução dos 

objetivos maiores da República, porquanto muitas vezes será ele quem desempenhará a atitude 

desejada, ombro a ombro com o Poder Público, em seu papel de auxílio e fomento.  

A moderna regulação econômica e a intervenção estatal se orientam pelos interesses do 

Estado-Nação acrescidos dos interesses transindividuais. 3  É evidente que o Estado 

contemporâneo internaliza essas diferentes vontades e explicita a relação dialética advinda 

deste embate por meio do Direito Econômico.4 Com isso, a antiga concepção de interesse 

público como reflexo exclusivo dos interesses do Estado dá lugar a um interesse maior, formado 

também pelo interesse dos indivíduos e consubstanciado no Texto Constitucional.  

Com o avançar das ideias sobre intervenção econômica, paulatinamente o Estado 

começa a desempenhar um papel de articulador e estimulador da atividade, justamente por 

entender que os entes privados poderiam agir não apenas com maior representatividade quando 

agissem per se em mercado, mas também poderia haver uma dilatação da representatividade 

democrática, porquanto o indivíduo faria uso de sua liberdade para atingir um fim socialmente 

endossado. A mudança de concepção aponta para uma redução da intervenção direta do Estado 

na economia, com consequente incremento de uma nova forma de intervenção, 

substancialmente distinta da primeira, ou seja, a indireta por meio do estímulo. A direção 

econômica dá lugar à indução econômica. Fortalece-se o papel regulador e promotor do Estado 

em detrimento da produção direta de bens e serviços ou ainda da mera edição de normas 

punitivas às ações individuais. O desvalor da ação se transmuta em favorecimento de certas 

atitudes individuais. 

Para tanto, a Constituição Federal se transforma em baliza norteadora de toda a 

regulação normativa, vindo a encarnar as lutas sociais da nação e conceber objetivos 

fundamentais a serem perseguidos pelo Estado e pelo indivíduo. Importa ressaltar, apenas, que 

no afã fomentador do governo, será o texto constitucional que definirá a legitimidade, não 

apenas do objetivo perseguido, como também do método escolhido. Portanto, não há dúvida de 

que a legitimidade democrática e jurídica de todo e qualquer incentivo deve ser contrastada com 

a Carta, posto que ela fixa as bases dos nossos objetivos e interesses enquanto Nação. 

 
3 MARQUES NETO, Floriano de Azevedo. “Finalidades e fundamentos da moderna regulação econômica”, in 

Agências reguladoras independentes: fundamentos e seu regime jurídico. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 23-43. 
4  COMPARATO, Fábio Konder. “O indispensável Direito Econômico”, in Ensaios e pareceres de Direito 

Empresarial. Rio de Janeiro: Forense, 1978, p. 457.    
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Cabe ao Estado contemporâneo canalizar os agentes de mercado, de modo que esses 

possam usufruir da maneira mais eficiente possível do arcabouço jurídico-institucional 

existente. Ou seja, o Direito contemporâneo, igualmente funcionalizado, deve capacitar os 

agentes (públicos e privados) e dotá-los de ferramentas para os fins constitucionalmente 

previstos. Essa é a grande função do Direito Econômico e Financeiro moderno, servir de 

ferramenta para os fins últimos descritos na Constituição Federal. 

Far-se-á, portanto, mister analisar como a extrafiscalidade se relaciona com essas 

políticas de encorajamento e como o Direito Tributário pode se tornar uma ferramenta orientada 

a promover transformação socioeconômica e à consecução de objetivos constitucionalmente 

previstos, sobretudo aqueles ligados às políticas públicas voltadas a ciência, tecnologia e 

inovação.   
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CAPÍTULO I. DAS NORMAS TRIBUTÁRIAS INDUTORAS 

 

I.1 O Direito Tributário como ferramenta de intervenção sobre o Domínio Econômico 

 

 O Sistema Tributário Nacional é composto por um intrincado conjunto de normas, no 

entanto, é evidente que duas se sobressaem: a Constituição Federal e o Código Tributário 

Nacional. A primeira, que será o objeto da análise a seguir e premente em todo este estudo, 

funda o regime de tributação do Estado brasileiro, delega competências, institui princípios e, 

sobretudo, gesta as limitações ao Poder de Tributar com seus consequentes direitos e garantias 

do contribuinte. Desta forma, a Carta cria um sistema financeiro de arrecadação que, 

eminentemente, traz princípios próprios, mas também se subsome aos demais princípios e à 

sistemática do ordenamento. Sem embargo, pode-se depreender que o sistema tributário é 

subordinado ao Direito Constitucional e deve ser interpretado à sua linguagem e aos seus 

comandos.  

Desde seu preâmbulo, a Constituição demonstra seu intento de criar uma nova ordem 

econômica e social, mais desenvolvida, mais igualitária, mais justa, mais fraterna e mais plural. 

A verdade é que o texto constitucional contemplou um Estado que não é neutro, pois se revelou 

inconformado com a ordem social do momento, prevendo uma realidade social nova e, portanto, 

inexistente, cuja realização e concretização por meio de medidas legais passou a ser de interesse 

público. 5  Isso explica a predominância de normas programáticas, exprimindo proposições 

gerais, recomendações e orientações, todas elas indicando a intenção de estabelecimento de 

uma nova ordem.6 

A Carta seria, nessa linha, uma “Constituição dirigente”7. A ideia subjacente a esta 

expressão é de uma constituição marcada por um programa de ação para a mudança da 

sociedade, que reflete a busca pela alteração da situação até então vigente. O Texto 

constitucional enuncia um conjunto de diretrizes, programas e fins a serem pelo Estado e pela 

sociedade realizados, a ele confere o caráter de plano global normativo, do Estado e da 

sociedade.8 A ideia de um plano abrangente de normas parece muito caro ao ordenamento pátrio 

 
5 FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A extrafiscalidade e a concretização do princípio da redução das desigualdades 

regionais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 164. 
6  BERCOVICI, Gilberto. “Constituição Econômica e Desenvolvimento”, Revista da Academia Brasileira de 

Direito Constitucional (Anais do V Simpósio Nacional de Direito Constitucional), n. 05, 2004, p. 203-219 (208). 
7 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador: contributo para a 

compreensão das normas constitucionais programáticas. Coimbra: Ed. Coimbra, 1994, p. 474-475. 
8 GRAU, Eros. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 174. 
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e demonstra como o Direito Constitucional impõe limites expressos e caminhos interpretativos 

pressupostos aos demais legisladores derivados, sobretudo na seara tributária.   

Em outras palavras, a análise da Constituição de 1988 demonstra que o Estado 

desenhado pelo constituinte não se limita a complementar o sistema de mercado, mas passa a 

direcioná-lo deliberadamente em função de fins específicos, como o progresso, a estabilidade, 

a justiça e a liberdade econômica. 9  O Estado não se conteve naquele papel de relativa 

neutralidade e placidez, passando a impor finalidades outras que não as de mero suprimento de 

condições para superar as imperfeições do mercado, com a finalidade de promover os objetivos 

de política econômica bem definidos para o desempenho do sistema econômico. De fato, o 

constituinte originário impôs uma atuação concreta ao Estado para alterar o cenário econômico 

e social com o qual se mostrou inconformado, permitindo que também os tributos fossem 

usados para esse direcionamento dos comportamentos, por meio de sua função indutora. 

Para a consecução dos objetivos desenhados ao longo do texto constitucional, o 

constituinte escolheu determinados instrumentos. E, dentre eles, as normas tributárias foram 

expressamente previstas como meio de transformação socioeconômica. As finanças públicas, 

nesse aspecto, não são apenas um meio de assegurar a cobertura das despesas administrativas, 

mas também, e principalmente, um meio de intervir na vida social e de exercer pressão sobre 

os cidadãos para que venham a desempenhar certas atitudes de natureza econômica e social 

ensejadas pelo ordenamento, no afã de organizar o conjunto da nação. 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que a concepção de tributo avançou no sentido de este 

ser uma ferramenta do Estado, que não pode permanecer indiferente à realização dos objetivos 

colocados aos poderes públicos, e que exigem desses uma postura ativa. Dessa forma, os fins 

sociais e econômicos são também objetivos que devem ser buscados pela tributação, ainda que 

esta atue de forma complementar e subsidiária para a sua implementação.10 Assim, fala-se em 

uma “política fiscal conjuntural”, que seria a capacidade de o Direito Tributário se adaptar às 

políticas conjunturais econômicas, transformando-se, desse modo, em um dos mais importantes 

instrumentos de intervenção do Estado na economia.11 Por isso, cria-se a necessidade de que o 

conceito de tributo não se limite à existência de uma mera finalidade arrecadatória, uma vez 

que essa não é a única que pode ser visualizada quando do nascimento de uma exação. 

 
9 NUSDEO, Fabio. Fundamentos para uma codificação do Direito Econômico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1995, p. 25.  
10 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 apresentada à Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo). São Paulo, 2014, p. 113-119. 
11  TORRES, Ricardo Lobo. Sistemas Constitucionais Tributários. Rio de Janeiro: Forense, 1986, p. 636-637. 
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 Conforme o Estado passa a assumir uma postura mais intervencionista, medidas 

financeiras, como os tributos, passam a ser reconhecidas como procedimentos eficazes e 

legítimos de intervenção na ordem econômica e social, à margem da ideia de mera cobertura 

dos gastos públicos, servindo como forma de intervir no comportamento das pessoas, ao 

permitir a orientação de suas atividades de acordo com o interesse estatal.12 Portanto, se o 

Direito Tributário tradicional, em uma lógica de Estado liberal, nasce como um instrumento de 

atribuição de direitos e garantias visando à manutenção de um status quo e a não interferência 

abusiva sobre a propriedade privada; o Direito Tributário Constitucional (a partir de 1988), em 

uma lógica de Estado intervencionista e dirigente, se converte em um instrumento de 

transformação social e propulsor dos motores do desenvolvimento. Essa segunda perspectiva 

assevera pela insuficiência de um conceito meramente causal de tributo e o atribui uma 

dimensão consequencial, dotando-o de finalidade.     

A nova concepção, contudo, não rejeita a primeira, que passa a constituir o primeiro 

núcleo ontológico do ordenamento tributário. Ou seja, os princípios, as limitações ao Poder de 

Tributar, os direitos e garantias fundamentais do contribuinte não são derrogados ou eliminados, 

ao contrário ainda são de suma importância. Ocorre que, em verdade, surge uma coexistência 

entre princípios e lógicas diversas: de um lado, o Direito Tributário clássico e, do outro, as 

influências do Direito Econômico com seu projeto de metamorfose social. A depender da 

norma, haverá primazia de uma ou outra lógica que deverá reger o tributo e limitá-lo se preciso 

for.  

Inexiste qualquer manifestação de abandono da função arrecadatória de fundos 

necessários para a cobertura das despesas públicas, e sim a soma de outras funções a esta, até 

porque a tributação clássica se soma à indução, justamente por comporem dois espectros de um 

mesmo sistema e dotado de um mesmo objetivo. Esta mudança de postura do Estado, para um 

papel de “agente de realizações que se reportam principalmente ao domínio econômico”13 é 

fator primordial para o surgimento do Estado Social de Direito. A partir de então, não se pode 

mais ignorar que o Estado desenvolve também uma função promocional, incitando os cidadãos 

à realização de determinadas condutas, mediante a oferta de vantagens que irão, não só 

beneficiá-los, como à sociedade como um todo.  

A existência de uma Constituição Econômica não é novidade das constituições do 

século XX. A diferença essencial é que, a partir do “constitucionalismo social” do século XX, 

 
12 CORREA, Walter Barbosa. Contribuição ao Estudo da Extrafiscalidade. São Paulo, 1964, p. 16.  
13 FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A extrafiscalidade e a concretização do princípio das desigualdades regionais. 

São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 66.  
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as Constituições não pretendem mais receber a estrutura econômica existente, mas querem 

alterá-la. 14  Para isso, elas positivam tarefas e políticas a serem realizadas no domínio 

econômico e social para atingir determinados objetivos. 

A característica essencial das constituições econômicas do século XX é, portanto, este 

caráter diretivo da economia e da sociedade. A atuação do Estado aqui é por indução: ele 

intervém sobre o domínio econômico, desenvolvendo ações como regulador da atividade, por 

meio da manipulação de instrumentos de intervenção, dentre eles, a tributação.15 Por essa razão, 

às funções protetoras e repressivas nos Estados Democráticos de Direito, acresce-se a função 

incentivadora de condutas provocando o exercício de atos socialmente desejáveis, o que passa 

a ser feito também por meio do Direito Tributário. 

Para além da constatação de superação de uma postura neutra do tributo para uma 

postura funcional, de modificação do plano econômico e social para a realização das finalidades 

buscadas pelo texto constitucional, pode-se reconhecer que o uso do instrumento tributário em 

sentido extrafiscal não somente é legitimado constitucionalmente, mas tornou-se um poder-

dever constitucional do Estado.16  

Deve-se, entretanto, lembrar que não se pode dizer que é obrigatória a existência de um 

caráter indutor em absolutamente todas as normas tributárias17, sendo essa característica mais 

ou menos evidente a depender do caso. De qualquer forma, ainda que não seja obrigatória, não 

há dúvida de que a intervenção do Estado na ordem econômica e social por meio da tributação 

é permitida e até estimulada pelo texto constitucional. Entende-se, pois, que o constituinte fez 

uma escolha nessa oposição entre neutralismo e intervencionismo no que toca à posição estatal, 

adotando também a utilização do tributo como mecanismo funcional com relação às mudanças 

desejadas na ordem econômica e social brasileira.  

Por conseguinte, a tributação contemporânea é capaz de conceber esse ideário 

constitucional e mecanizá-lo na figura das normas tributárias indutoras. Por meio delas, o 

Estado tem para si um instrumento de intervenção no domínio econômico por meio do qual o 

contribuinte é induzido a um determinado comportamento. Caberá analisar, a partir de agora, 

as espécies dessas normas, ou seja, como uma indução tributária é concebida no mundo jurídico 

 
14 BERCOVICI, Gilberto. “Constituição Econômica e Desenvolvimento”, Revista da Academia Brasileira de 

Direito Constitucional (Anais do V Simpósio Nacional de Direito Constitucional), n. 05, 2004, p. 203-219 (208-

213). 
15 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, p. 147.  
16 FICHERA, Franco. Imposizione ed Extrafiscalità nel Sistema Costituzionale. s.l: Edizione Scientifiche Italiane, 

s.d, p.55.  
17 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 88-89. 

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/ipserv/arquivos/atas/conselho_fiscal/ATA18a%20Reuniao%20Conselho%20Fiscal%2019.12.08.pdf
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e, mais além, como essas normas se relacionam com o sistema em que estão imersas para que 

sua legitimidade possa ser verificada. Como dito anteriormente, a gama de normas tributárias é 

muito ampla e a indução muitas vezes se apresenta em forma de característica do tributo, ou 

seja, é difícil conceber exações integralmente indutoras ou ainda integralmente arrecadatórias. 

Com isso, far-se-á mister distinguir as espécies de normas para identificar-se o regime jurídico 

aplicável e, sobretudo, os princípios que manifestarão primazia em sua regência. 

 

I.2 Espécies de normas tributárias indutoras  

 

Um conceito possível para as normas tributárias indutoras diz respeito ao campo da 

recomendação. Elas atuam com estímulos ou desestímulos na tentativa de interferir no 

comportamento dos contribuintes, acenando com uma vantagem econômica em favor da pessoa 

sujeita à imposição.18 A ideia é a de utilizar-se do instrumental financeiro para provocação 

deliberada de certos resultados econômicos e sociais, de acordo com as finalidades buscadas no 

momento. Reconhece-se ainda a possibilidade de que os contribuintes se vejam motivados a 

enquadrar-se, ou não, no modelo concebido pelo legislador, assumindo-se, assim, que o tributo 

é um fator que influenciará o comportamento dos agentes econômicos.19 

As principais espécies de normas tributárias indutoras são: as imunidades, as isenções e 

os incentivos fiscais, existem também alguns tributos pontuais no ordenamento que possuem 

um caráter extrafiscal por natureza. Não compete ao presente estudo uma análise 

pormenorizada de todas essas espécies nem é sua ambição exaurir de qualquer forma o assunto. 

Por conseguinte, destaca-se desde logo que as espécies serão brevemente apresentadas, com um 

detalhamento maior aos incentivos fiscais, porquanto se identifica com o objeto central de 

análise. Em verdade, o incentivo fiscal sobre o qual se debruça a presente tese se encaixa em 

duas categorias, posto que é analisado no âmbito de incidência do IPI e, desta forma, acaba se 

cumulando à natureza de tributos que tem sua a extrafiscalidade em sua essência. 

A primeira forma de norma tributária indutora, presente no texto constitucional, são as 

imunidades. Ou seja, a previsão de regras negativas de competência para definir setores sociais 

absolutamente excluídos do âmbito da tributação por impostos.20 As imunidades tributárias 

vinculam-se diretamente à realização de fins a serem promovidos pelo Estado e, portanto, 

 
18 CORREA, Walter Barbosa. Contribuição ao Estudo da Extrafiscalidade. São Paulo, 1964, p. 48-49. 
19 SCHOUERI, Luís Eduardo. “Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de um tributo como  

critério para sua constitucionalidade”. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação 2 – Os 

Princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 139-164 (143). 
20 BORGES, José Souto Maior. Teoria geral da isenção tributária. 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 217. 

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/ipserv/arquivos/atas/conselho_fiscal/ATA18a%20Reuniao%20Conselho%20Fiscal%2019.12.08.pdf
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evidenciam a utilização do tributo como forma de estímulo à realização de finalidades públicas. 

Com as regras de imunidade, cria-se uma barreira ao exercício do Poder de Tributar 21 , 

excluindo-se da competência tributária determinadas situações sobre as quais o constituinte não 

quer que incida um gravame fiscal. Este, portanto, é impedido de nascer por motivos 

eminentemente públicos, seja por uma forte carga axiológica de liberdades fundamentais, que 

representam valores privilegiados, protegidos e consagrados no ordenamento22; seja por mera 

disciplina de política fiscal. 

A segunda forma de indução tributária é por meio de normas de isenção. Diferentemente 

da primeira espécie, a atuação das isenções se dá no plano infraconstitucional e, em vez de 

suprimir a competência estatal sobre determinados tributos, apenas retira certas situações do 

campo de incidência tributária. Em outras palavras, a norma de isenção pode ser qualificada 

como limitadora do alcance da norma jurídica que institui a tributação, delimitando o âmbito 

objetivo ou subjetivo no qual o tributo deverá se estender. Ou seja, a isenção fiscal impede o 

nascimento da obrigação tributária, porquanto não permite a incidência sobre determinado fato 

jurídico-tributário.23 Contraria-se, portanto, uma visão defasada da isenção como mera dispensa 

de pagamento, uma vez que há a mutilação da regra de incidência e a obrigação nunca chega a 

surgir.  

É fundamental compreender que a norma de isenção se insere em um contexto de 

realização de objetivos extrafiscais e, portanto, são divididas entre isenções técnicas/impróprias 

e isenções próprias. A primeira é utilizada pelo legislador com o mero intuito de descrever a 

hipótese de incidência, mesmo que não configure de fato uma isenção. Ou seja, a tecnicidade 

repousa na definição dos limites objetivos e subjetivos da regra matriz de incidência, sem 

qualquer traço de excepcionalidade.24 A segunda, dita isenção própria ou subvenção, de fato 

configura uma forma de estímulo a certo comportamento do contribuinte por meio da redução 

do encargo fiscal. Por meio dela, o legislador elege um elemento de diferenciação entre os 

contribuintes para definir o âmbito de aplicação da isenção. Já se adianta que esse método será 

objeto de análise no ponto seguinte. Destarte, apenas esse segundo conceito se encaixa na óptica 

das normas tributárias indutoras.  

A terceira forma de norma tributária indutora são os incentivos fiscais. Esses atuam em 

forma de uma desoneração tributária que pode ocorrer por meio de uma série de institutos, tais 

 
21 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 230.  
22 BARRETO, Aires; BARRETO, Paulo Ayres. Imunidades Tributárias: limitações constitucionais ao poder de 

tributar. 2ª ed. São Paulo: Dialética, 2001, p. 114.  
23 BORGES, José Souto Maior. Isenções Tributárias. São Paulo: Sugestões Literárias S.A., 1969, p. 188. 
24 SCHOUERI, Luís Eduardo. Ob. cit. Nota 21, p. 238. 

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/ipserv/arquivos/atas/conselho_fiscal/ATA18a%20Reuniao%20Conselho%20Fiscal%2019.12.08.pdf
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/ipserv/arquivos/atas/conselho_fiscal/ATA18a%20Reuniao%20Conselho%20Fiscal%2019.12.08.pdf
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como as próprias isenções, mas incluindo também reduções de alíquota ou base de cálculo, 

concessão de créditos tributários, regimes diferenciados, diferimentos, entre outras 

possibilidades. Estes incentivos são chamados por parte da doutrina de “isenções parciais”.25 

Nesses casos, o Estado diminui a alíquota ou o valor que serviria como parâmetro para o cálculo 

do tributo, de maneira a incentivar determinado setor econômico com algum tipo de vantagem 

tributária.26 

Todas essas hipóteses são exemplos de subvenções, que seriam medidas de incentivo, 

por parte do Poder Público, em favor de um ente privado, com a finalidade de direcionamento 

econômico ou consecução de outras metas de interesse público. As normas tributárias indutoras 

seriam exemplos de subvenções, estando no campo das normas de intervenção indireta de 

caráter financeiro.27 

Há vários exemplos no texto constitucional de previsão para utilização de benefícios 

fiscais para a realização de determinadas finalidades públicas. Alguns deles estão relacionados 

diretamente com determinados tributos, enquanto outros são estabelecidos quando da previsão 

de determinados objetivos estatais. Pode-se citar a autorização para implementação do IPTU 

progressivo como forma de incentivo à utilização do imóvel urbano (artigo 182, §4º, inciso II). 

Também o ITR tem previsão expressa para ser utilizado como forma de desincentivo à 

manutenção de terras improdutivas, a partir da utilização de alíquotas progressivas (artigo 153, 

§4º, inciso I). Ou ainda a expressa previsão constitucional de que o IPI incidente sobre a 

aquisição de bens de capital pelo contribuinte terá seu impacto reduzido (artigo 153, §3°, inciso 

IV).  

Paralelamente aos incentivos, há autorização constitucional para utilização de isenções, 

reduções e diferimentos de tributos federais com a finalidade de desenvolvimento das regiões 

menos desenvolvidas, visando à redução das desigualdades regionais (artigo 43, §2º, inciso III), 

assim como previsão para o estabelecimento de critérios especiais de tributação, como objetivo 

de prevenir desequilíbrios da concorrência. O objetivo de incentivar as microempresas e 

empresas de pequeno porte também levou à autorização da criação de regimes especiais de 

tributação diferenciada (artigo 146, inciso III, alínea d). A previsão para utilização de alíquotas 

diferenciadas em função do tipo e da utilização no caso dos automóveis, no que se refere ao 

 
25 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário brasileiro. 11ª ed. revista e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010, p. 159. 
26  FARIA, Luiz Alberto Gurgel de. A extrafiscalidade e a concretização do princípio da redução das 

desigualdades regionais. São Paulo: Quartier Latin, 2010, p. 76. 
27 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 57. 
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IPVA (artigo 155, §6º, inciso II), e de acordo com a localização e o uso do imóvel, no que toca 

ao IPTU (artigo 156, §1º, inciso II) também são exemplos dessa autorização expressa da 

utilização indutora dos tributos. Esta lista é meramente exemplificativa, já que ao longo do texto 

constitucional há uma série de outras indicações diretas ou indiretas acerca da autorização para 

utilização da progressividade dos tributos para que criem encorajamentos vinculados às 

finalidades eleitas pelo constituinte como dignas de promoção. 

A última espécie de normas extrafiscais são os tributos cuja própria natureza é indutora. 

Ainda no tocante às espécies de normas tributárias indutoras, vale referir que existem tributos 

cuja própria natureza é de intervenção no domínio econômico. A Contribuição de Intervenção 

no Domínio Econômico – CIDE é o exemplo mais claro deste tipo de tributo, servindo para que 

a União disponha de recursos para a intervenção em determinado setor da economia. Mas, ainda 

dentro dessa categoria de tributos cuja própria natureza é interventiva28, poderíamos acrescentar 

os Impostos sobre a Importação (artigo 153, inciso I da Constituição), sobre a Exportação 

(artigo 153, inciso II, da Constituição), sobre Produtos Industrializados (artigo 153, inciso IV 

da Constituição) e sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativos a Títulos ou 

Valores Mobiliários (artigo 153, inciso V da Constituição). 

Estes tributos possuem uma natureza regulatória e interventiva, que os diferencia de 

outros tributos cuja natureza é precipuamente arrecadatória, ainda que, evidentemente, eles 

venham a trazer consequências extrafiscais. No caso destes tributos, a consequência é desejada 

e calculada e é a partir deles que, na maior parte das vezes, o Estado faz da tributação um 

instrumento de intervenção da ordem econômica e social. Para tanto, os tributos indutores 

possuem a peculiaridade, prevista pela Constituição, de mitigação de alguns princípios que os 

conformam, como passaremos a observar. 

 

I.3 Regime jurídico aplicável 

 

As normas tributárias indutoras possuem natureza jurídica de normas tributárias, de 

modo que o tributo extrafiscal é, antes de qualquer coisa, um tributo, e como tal deve responder 

também às exigências constitucionais ao regime dos tributos em geral 29 , sobretudo à 

 
28 SCHOUERI, Luís Eduardo; VARELLA, Camila Cavalcanti. “IOF e as Operações de Mútuo”. In: ROCHA, 

Valdir de Oliveira. Grandes Questões de Direito Tributário, vol. 3. São Paulo: Dialética, 1999, p. 207-222. 
29 GONZÁLEZ, Luis Manoel Alonso. Los Impuestos Autonomicos de caracter extrafiscal. Madrid: Marcial Pons, 

1995, p. 21 e 38. 



   
 

18 

principiologia do Direito Tributário e às Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar.30 O 

dever imposto pela norma tributária indutora há de ser tratado como um dever tributário, 

cercado das garantias constitucionais pertinentes, assim como dos direitos e garantias 

fundamentais dos contribuintes em geral.31 Noutro dizer, todo tributo extrafiscal se encontra 

necessariamente sujeito ao regime jurídico tributário. 

Antes de sua caracterização como normas que visam a influenciar o comportamento do 

contribuinte, essas normas são tributárias. Com isso, ainda que sua função precípua não seja a 

de arrecadar recursos para a manutenção da máquina estatal, a verdade é que ela realiza sua 

finalidade indutora por meio da incidência tributária mais ou menos gravosa sobre o patrimônio, 

a renda, os serviços e as mercadorias, ou seja, a norma é gestada enquanto tributo e se subsome 

às leis de sua natureza. Isso explica a necessidade de competência tributária pelo ente federado 

que edita tais normas. 

Considerando, porém, que as normas tributárias indutoras se caracterizam exatamente 

como normas que servem de mecanismo de intervenção sobre o domínio econômico, sendo 

instrumento para a concretização da ordem econômica e social preconizada pela Constituição, 

resta evidente que elas também devem se subordinar a esse regime jurídico. Como o objetivo 

primevo dessas normas é intervir sobre o cenário econômico e social, o controle sobre esta 

forma de tributação necessariamente deve envolver os princípios e limites próprios do Direito 

Tributário, acrescidos àqueles referentes à ordem econômica e social.32  

A utilização extrafiscal dos impostos é, portanto, duplamente limitada, porquanto as 

normas tributárias indutoras devem respeitar não apenas os limites relativos especificamente ao 

poder tributário, mas também aqueles que surgem dos princípios característicos da ordem 

econômica, pois trata-se de clara intervenção sobre o fenômeno econômico, para além da 

função arrecadatória.33  

Contudo, a dupla limitação não deve ser apenas vista como uma forma mais ampla de 

entrevar o uso deste tipo de norma. Pelo contrário, cria-se igualmente um espectro variado de 

princípios que regerá a norma indutora e apontará o caminho de sua aplicação. Com isso, a 

 
30 Neste sentido: BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar. 7ª ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1997. 
31 MACHADO, Hugo de Brito; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. “Sanções políticas como meio coercitivo 

na cobrança de tributo. Incompatibilidade com as garantias constitucionais do contribuinte. Efeito suspensivo a 

recurso extraordinário. Requisitos da medida cautelar”, Revista Dialética de Direito Tributário, v. 150, 

março/2008, p. 85-101 (91). 
32 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 apresentada à Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo). São Paulo, 2014, p. 44-45. 
33 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 231.  
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grande peculiaridade da matéria será justamente analisar a norma à luz dessa gama de 

princípios, de modo que um mandamento esparso jamais poderá esgotar a racionalidade do 

legislador. Será sempre necessário vislumbrar a norma ante os seus dois enfoques: um 

tributário, que é sua lógica endógena e instrumental, e um econômico, que é sua lógica exógena 

e teleológica. Dessa relação dialética e metanormativa, emerge a verdadeira razão da 

extrafiscalidade. 

Quando se tratam de normas tributárias indutoras, doravante, fica evidente o 

relacionamento estreito entre a ordem tributária e a ordem econômica. O regime jurídico próprio 

das normas tributárias indutoras envolve tanto os princípios e regras atinentes à ordem 

econômica e social, como aqueles relativos ao Direito Tributário.  Indubitavelmente, é o 

fenômeno jurídico que mais aproxima a “Constituição Tributária” da “Constituição 

Econômica”, criando um equilíbrio permanente, com mútua influência e interpermeabilidade 

em toda a sua extensão.34 

A seguir, serão expostos os princípios em contendo, além de alguns critérios de controle. 

Desde já cumpre esclarecer que a análise será demasiada sintética e não tem qualquer pretensão 

de exaurir o tema, pelo contrário, apenas apresentar os princípios, grosso modo, e desenvolver 

aqueles mais caros ao objeto da pesquisa, sobretudo o princípio da igualdade e da soberania 

nacional. 

 

I.3.1 Princípios do Direito Tributário  

 

As limitações ao direito do Estado de tributar são previstas constitucionalmente e 

formam verdadeiro direito subjetivo público do contribuinte, oponíveis ao Estado enquanto 

poder tributante. É importante frisar que essas limitações ao poder de tributar devem ser vistas 

como instrumentos definidores da competência, na medida em que demarcam seu campo de  

abrangência e o modo como ela pode ser exercida, e não propriamente como obstáculos desta, 

uma vez que, além dos limites fixados, inexiste competência tributária.35 Vale referir, ainda, 

que essas garantias não são exauridas no texto constitucional, posto que ele expressamente 

prevê o não prejuízo de ulteriores direitos fundamentais e proteções.36 

 
34 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito Constitucional Financeiro e Tributário, vol. I. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2009, p. 278. 
35 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 107. 
36 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 421. 
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Além disso, da mesma forma que estabelece estes direitos subjetivos do contribuinte, o 

constituinte prevê mitigações a alguns desses princípios, definindo situações e tributos nos 

quais o princípio não se mostra aplicável, tendo em vista não apenas situações de anormalidade 

e excepcionalidade, como também a possibilidade de utilização do tributo como instrumento 

de indução da ordem econômica e social. É evidente como o ordenamento privilegia alguns 

princípios em detrimentos de outros no caso de normas indutoras e como a finalidade extrafiscal 

do tributo é exaltada e sobreposta às amarras convencionais. Para o objeto desta pesquisa, será 

interessante essa mitigação, de modo que poucos princípios regem, da forma convencional, um 

incentivo fiscal em um tributo extrafiscal por excelência, ou seja, in casu, a mitigação se 

mostrará muito presente.  

O princípio da legalidade estabelece que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei 

que o estabeleça. A ideia é a de concordância com a tributação ou de autoimposição tributária, 

de forma a revestir o tributo de legitimidade democrática. No campo tributário, portanto, fala-

se em reserva estrita de lei, pois somente esta pode instituir ou majorar tributo. Noutras palavras, 

a lei deve definir em abstrato todos os aspectos da regra-matriz de incidência tributária.37 

No que toca à compatibilização dessas limitações com a utilização de normas tributárias 

indutoras, cabe destacar que a própria Constituição prevê exceções para viabilizar essa forma 

de atuação estatal. Como exemplo, pode-se citar que a Constituição admite que o Executivo, 

dentro dos limites previstos pela lei, fixe as alíquotas dos impostos aduaneiros, do Imposto 

sobre Produtos Industrializados – IPI e do Imposto sobre Operações Financeiras - IOF. Trata-

se de mitigação do princípio da legalidade tributária, que indica uma preferência do constituinte 

no sentido de que esses tributos sejam utilizados como normas tributárias indutoras. Assim, não 

se deve falar em exceção ao princípio da legalidade, mas apenas em mitigação, tendo em vista 

que estes dispositivos não dispensam a lei, cabendo a ela fixar as condições e os limites dentro 

dos quais o Poder Executivo poderá fixar a alíquota dos impostos ali referidos.38 Ou seja, o 

Executivo apenas poderá alterar as alíquotas desses tributos dentro das condições referidas 

necessariamente em lei. Além disso, também não são dispensadas outras garantias 

constitucionais, que geralmente conformam a discricionariedade do Executivo para estabelecer 

as alíquotas. Portanto, a mitigação da legalidade encontra-se muito bem respaldada pelo regime 

jurídico próprio de cada tributo.  

O princípio da igualdade, consagrado no Texto Maior e dos mais importantes em matéria 

tributária, veda qualquer forma de tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 

 
37 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 208. 
38 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 307. 

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/ipserv/arquivos/atas/conselho_fiscal/ATA18a%20Reuniao%20Conselho%20Fiscal%2019.12.08.pdf
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situação equivalente, proibindo qualquer discriminação abusiva fundada em ocupação 

profissional, área de atuação ou natureza dos rendimentos. Este mandamento prescreve a 

igualdade perante a lei e ainda um segundo aspecto, pelo qual veda-se o tratamento diverso para 

situações equivalentes e criando-se uma igualdade ante o legislador.39 Trata-se, portanto, de 

garantia do indivíduo, que visa a evitar perseguições, por um lado e “privilégios odiosos”, por 

outro.40 

A igualdade prevista como garantia constitucional não se confunde com a identidade, 

porque, ao contrário desta última, a igualdade é sempre relativa. O princípio de o que o igual 

deve ser tratado igualmente não quer dizer idêntico, mas relativamente igual. Por isso, a 

aplicação da igualdade depende sempre da existência de um critério de comparação, em relação 

ao qual será aferida a discrepância ou igualdade dos contribuintes. Destarte, o princípio pode 

ser visto como um critério de comparação ou de justiça estabelecido de forma compulsória pelo 

legislador.41 Por essa razão, fala-se no princípio da igualdade como princípio relacional, de 

modo que a igualdade é a relação entre dois ou mais sujeitos, com base numa medida de 

comparação, aferida por meio de um elemento indicativo, que serve de instrumento para a 

realização de uma determinada finalidade.42 

Desse modo, o estudo da igualdade leva à identificação dos parâmetros 

constitucionalmente aceitáveis e outros indesejáveis para fins de Direito Tributário. A 

capacidade contributiva, por exemplo, foi eleita como critério primordial no tocante aos 

impostos pelo Texto Maior (artigo 145, §1º). No entanto, por expressa previsão constitucional, 

a capacidade contributiva, corolário do princípio da igualdade, poderá ser mitigada no caso de 

normas tributárias indutoras, ao passo que não mais será a manifestação de riqueza e capacidade 

de contribuir para a manutenção do Estado o principal elemento de discrímen, e sim o expresso 

objetivo a que a norma visa induzir. Portanto, a capacidade contributiva, em sua ótica relativa, 

será mitigada no afã extrafiscal da norma, não obstante, para tanto, o novo critério deva ser 

suficientemente legitimado constitucionalmente. Cumpre destacar que a capacidade 

contributiva jamais será olvidada na lógica normativa, apenas sendo substituída pontualmente 

 
39 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 15ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p 135. 
40 SCHOUERI, Luís Eduardo.  “Tributação e indução econômica: os efeitos econômicos de um tributo como 

critério para sua constitucionalidade”. In: FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação 2 – Os 

Princípios da Ordem Econômica e a Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 139-164 (162). 
41 TIPKE, Klaus. “Princípio de igualdade e ideia de sistema no Direito Tributário”. In: MACHADO, Brandão 

(Coord.). Direito Tributário - Estudos em homenagem ao professor Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 

1984, p. 515-527 (519-520). 
42 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 192. 
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por outro critério de diferenciação de sujeitos passivos. Em sua perspectiva absoluta, será visto 

mais avante que ela ainda será fundamental para a legitimidade de qualquer tributo.   

O princípio da irretroatividade está ligado à necessidade de que o direito seja 

prospectivo, já que uma pessoa não pode ser guiada por uma lei retroativa, que inexiste no 

momento da ação. Para guiar comportamentos, o Direito precisa, necessariamente, atuar para o 

futuro. Do ponto de vista da segurança jurídica, destaca-se que o fenômeno da retroatividade 

de normas causa tanto uma frustração da confiança normativa com relação ao passado, quanto 

o nascimento de uma desconfiança jurídica com relação ao futuro. Por isso, a retroatividade 

atinge dois elementos da segurança jurídica: a confiabilidade e a calculabilidade.43 Em matéria 

tributária, com isso, há uma norma geral de irretroatividade, vedando a cobrança de tributos em 

relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído 

ou aumentado. 

O princípio da anterioridade é, em verdade, uma regra, que tem como finalidade garantir 

o conhecimento antecipado da norma. A anterioridade visa à implementação do mandamento 

geral da segurança jurídica, de modo que o contribuinte não seja surpreendido com exigência 

tributária inesperada.44 Para dar efetividade a este princípio, o texto constitucional prevê a 

anterioridade de exercício financeiro, ao estabelecer que os impostos não podem ser exigidos 

no mesmo exercício financeiro em que tenha sido editada a lei que os instituiu ou aumentou. 

Como, no entanto, esta regra pode significar uma antecipação de apenas um dia (como é o caso, 

por exemplo, de uma lei editada em 31 de dezembro de determinado ano), incluiu-se na 

Constituição também a anterioridade nonagesimal, que exige antecedência mínima de 90 dias 

para a instituição ou majoração de tributos. Tanto a anterioridade de exercício, como a 

anterioridade nonagesimal, no entanto, possuem mitigações para fins de aplicação das normas 

tributárias indutoras. Ocorre que a indução de comportamentos econômicos depende de um 

certo dinamismo que só é atingido pela imediata aplicação das normas no mundo fático.45 O 

IPI, por exemplo, se submete à anterioridade nonagesimal, mas não à de exercício; enquanto o 

IOF não se submete a nenhuma das duas. Isso evidencia como o constituinte arquitetou a lógica 

de cada tributo em relação aos princípios gerais tributários, sobretudo em matéria extrafiscal. 

O princípio da vedação ao uso do tributo com efeito de confisco impede que, a pretexto 

de cobrar tributo, o Estado usurpe os bens do indivíduo. O constituinte, portanto, impôs um 

 
43 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 417. 
44 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 209-210. 
45 ÁVILA, Humberto. Ob. cit. Nota 43, p. 601. 
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limite máximo para a pretensão tributária estatal, de modo que a competência tributária não se 

prostrai para além da capacidade contributiva do indivíduo, ou seja, esta não pode ser obliterada 

pela tributação. A ideia é de proteção contra o exagero, impondo que se indague não apenas se 

um contribuinte está sendo mais gravado do que outro, mas, ao mesmo tempo, se o tributo não 

ultrapassou o necessário para atingir a sua finalidade. Existe uma clara vinculação ao direito de 

propriedade, assegurando-se que o Estado não poderá anular a riqueza privada.46  Não há 

definição do que seja ou não confiscatório, todavia podem ser encontradas algumas indicações, 

por exemplo, quando o tributo afeta a livre-iniciativa, inviabilizando a liberdade de empreender 

ou ainda obsta, significativamente, que o contribuinte realize as despesas inexoráveis à sua 

digna existência. Fala-se em confiscatório quando um tributo exerce uma força “sufocante”47 

no indivíduo.  

 

I.3.2 Princípios do Direito Econômico 

 

Os princípios arrolados no artigo 17048 configuram a base do Direito Econômico pátrio 

e desenham como o Estado deverá atuar em relação ao fenômeno econômico de modo a 

assegurar a todos uma existência digna em um contexto de projeto de desenvolvimento 

nacional. Para tanto, estipulam-se fins legitimados pela Constituição a serem buscados e 

tutelados pelo Estado, dentre outros instrumentos, por meio de normas tributárias indutoras. 

Além dos mandamentos que seguirão, desenha-se, também, o projeto constitucional de 

superação do subdesenvolvimento, que basicamente contempla esses princípios. 

O princípio da soberania nacional se refere à soberania econômica, atrelada à 

modernização da economia e à busca de independência com relação às sociedades mais 

desenvolvidas. A Constituição criou as condições jurídicas fundamentais para a adoção do 

desenvolvimento autocentrado, nacional e popular, que não é sinônimo de isolamento ou 

autarquização da economia, mas sim de possibilitar que o país caminhe para um sistema 

econômico desenvolvido. 49  É pressuposto que a nova divisão internacional do trabalho 

 
46 CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 26ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, 

p. 108. 
47 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 342. 
48 Art. 170. 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. 
49 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 799. 

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/acervo/ipserv/arquivos/atas/conselho_fiscal/ATA18a%20Reuniao%20Conselho%20Fiscal%2019.12.08.pdf
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posiciona o Brasil como uma nação subdesenvolvida e produtora de commodities no mercado 

internacional e isto pode superado, sobremaneira, por meio do avanço das forças produtivas 

nacionais à fronteira tecnológica. A economia moderna evidencia o poder da detenção de 

tecnologia e o peso que isto exerce sobre a liberdade econômica de uma nação.    

Assim, a afirmação da soberania nacional como princípio tem a intenção de assegurar a 

todos existência digna e, como objetivo particular, de definir programas de políticas públicas 

voltados não ao isolamento econômico, mas a viabilizar a participação da sociedade brasileira, 

em condições de igualdade, no mercado internacional. 50  A promoção da soberania como 

modelo de desenvolvimento econômico visa a garantir a emancipação externa do país, de modo 

que ele possa assumir uma posição de maior relevo nas relações internacionais por meio de uma 

maior valorização de seus produtos e serviços. O aspecto tecnológico é premente nesse sentido, 

ao passo que as economias desenvolvidas possuem um nível altíssimo de aprendizagem 

produtiva e é nítido que este patamar só será alcançado por meio do incremento do Sistema 

Nacional de Inovação. 

É justamente este princípio que justifica a concessão de incentivos tributários para as 

empresas do ramo da pesquisa tecnológica, sobretudo destinadas ao financiamento de 

programas de estímulo à interação universidade-empresa e para o apoio à inovação, cujos 

objetivos são estimular o desenvolvimento tecnológico brasileiro, mediante programas de 

pesquisa em ciência, tecnologia e inovação na chamada “tripla hélice” (universidades, centros 

de pesquisa e setor produtivo). Destarte, o incentivo fiscal se mostra como a principal forma de 

fomento à oferta e ao desenvolvimento de inovação tecnológica, gerando faustas consequências 

à economia como um todo e estimulando o processo de aprendizagem produtiva da nação. 

O princípio do direito de propriedade é definido como um direito fundamental no 

ordenamento, tendo, contudo, sua interpretação articulada à noção de função social da 

propriedade para ser inserido na ordem econômica. Estes dispositivos exteriorizam que a 

propriedade possui dimensão normativa preponderante de um princípio, na medida em que 

estabelecem o dever de buscar um ideal de disponibilidade, expressividade, explorabilidade e 

funcionalidade relativamente a este bem incorporado à esfera jurídica do particular.51 Cria-se, 

portanto, a obrigação de o Estado conservar e não destruir a capacidade contributiva do 

contribuinte ao mesmo tempo em que este último está adstrito a um poder-dever de 

 
50 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 232. 
51 ÁVILA, Humberto. Sistema Constitucional Tributário. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 398. 
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funcionalizar os seus bens e zelar pelos ditames da justiça social.52 O caráter progressivo de 

tributos sobre a propriedade (IPTU e ITR), na medida de sua destinação, evidencia como o 

ordenamento pretende estimular o efetivo uso da propriedade imobiliária.   

O princípio da livre concorrência pode ser aproximado também da noção de livre 

iniciativa. Ambos expressam ideais de liberdade econômica ou de iniciativa econômica, estando 

também vinculados à garantia da legalidade. Liberdade de iniciativa econômica significa não 

sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei. A livre concorrência é uma 

manifestação da liberdade de iniciativa53 e, para protegê-la, a Constituição prevê que a lei 

reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (artigo 173, §4º). Assim, a livre concorrência 

se mostra como uma forma de tutela do mercado, na medida em que a competitividade induz a 

uma distribuição de recursos a preços mais baixos, sendo garantia de oportunidades iguais a 

todos os agentes.  

A ordem econômica, prestigiada e regulada pela Constituição, funda-se na livre 

iniciativa e na valorização do trabalho, como realização do princípio da dignidade e a 

concorrência deve estar aberta à coletividade e se voltar ao melhor interesse da sociedade. O 

princípio da livre concorrência, portanto, pode ser analisado como uma vedação a qualquer tipo 

de barreira de acesso à concorrência, sendo por isso uma extensão do princípio da igualdade, 

por meio da garantia de oportunidades iguais e, concomitantemente, como um meio para atingir 

a finalidade de assegurar a todos existência digna.54 Diante disso, é evidente a vinculação da 

livre concorrência com os direitos fundamentais de liberdade e dignidade. E, enquanto 

comprometida com estes valores, esta liberdade deverá ser assegurada pelo Estado, impedindo-

se, pois, qualquer tipo de manifestação de favoritismos ou restrições abusivas. O tratamento 

tributário deve ser neutro na imensa maioria de sua manifestação, havendo entre concorrentes 

paridade e, para toda restrição à livre concorrência, é necessária justificativa coerente, 

fundamentada e legitimada pela ordem constitucional. 

O princípio da defesa do consumidor tem relevância de direito fundamental 

constitucional e há um grande esforço no ordenamento no sentido de legitimar todas as medidas 

de intervenção estatal necessárias a assegurar a proteção desta classe.55 A eleição da defesa do 

 
52 SUNDFELD, Carlos Ari. “Função social da propriedade”. In: DALLARI, Adílson Abreu; FIGUEIREDO, Lucia 

Valle (Coords.). Temas de Direito Urbanístico – 1. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 01-22 (21). 
53 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 801. 
54 SCHOUERI, Luís Eduardo. “Livre concorrência e Tributação”. In: ROCHA, Valdir de Oliveira (Coord.). 

Grandes Questões Atuais do Direito Tributário – 11 º vol. São Paulo: Dialética, 2007, p. 241-271 (245). 
55 SILVA, José Afonso da. Ob. cit. Nota 53, p. 265. 
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consumidor como princípio também da ordem econômica, tem caráter conformador, já que sua 

promoção há de ser lograda mediante a implementação de específica normatividade e de 

medidas dotadas de caráter interventivo. Do ponto de vista do Direito Tributário, destaca-se 

que a atuação desse princípio para as normas tributárias indutoras pode ser verificada quanto 

ao emprego da seletividade, que exige que o Poder Executivo adote alíquotas de tributos sobre 

o consumo baseadas na essencialidade do produto.    

O princípio da proteção do meio ambiente se baseia na promoção e manutenção de um 

ambiente ecologicamente equilibrado, posto que é definido como direito de todos (res 

communis omnium), tendo natureza de bem de uso comum do povo e impondo ao Estado e à 

coletividade o dever de preservação dele para as presentes e futuras gerações.  

As normas constitucionais assumiram a consciência de que o direito à vida é matriz de 

todos os demais direitos fundamentais do Homem, e, por conseguinte, orienta todas as formas 

de atuação no campo da tutela do meio ambiente.56 No campo do Direito Tributário, há cada 

vez mais espaço para este princípio, marcado atualmente por uma política ambiental que clama 

pela oneração das atividades que poluem ou trazem prejuízos ambientais, ao lado da premiação 

daqueles que contribuem para a sua proteção. Reconhece-se, assim, a existência de um custo, 

denominado fator ambiental, que deve ser suportado por quem faz uso desse bem público.57 

O princípio da redução das desigualdades regionais e sociais foi erigido como um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (artigo 3º, inciso III da Constituição). 

Trata-se de princípio relacionado à erradicação da pobreza e da marginalização, todos eles 

basilares na promoção do desenvolvimento econômico, para que se busque superar a 

heterogeneidade entre os extremos da sociedade e da economia brasileira. 58  Em matéria 

tributária, este princípio assume relevo particular quando se verifica que o próprio texto 

constitucional admite a concessão de benefícios fiscais para promover o equilíbrio do 

desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país (artigo 151, inciso I da 

Constituição). Assim, embora a tributação uniforme seja requisito para a existência de um 

mercado único, esta é relativizada a fim de promover a redução das desigualdades regionais, 

tendo em vista a finalidade de justiça social e dignidade humana.59 

 
56 Ibidem, p. 857-858.  
57 ADAMY, Pedro. “Instrumentalização do Direito Tributário”. In: ÁVILA, Humberto (Org.). Fundamentos do 

Direito Tributário. São Paulo: Marcial Pons, 2012, p. 301-329 (321). 
58 GRAU, Eros Roberto. Ob. cit. Nota 50, p. 220.   
59 SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio de Janeiro: Forense, 

2005, p. 99-101. 
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O princípio da busca do pleno emprego se harmoniza com a valorização do trabalho 

humano prevista no texto constitucional e visa a propiciar trabalho a todos quantos estejam em 

condições de exercer uma atividade produtiva. Isso quer dizer que se busca o pleno emprego da 

força de trabalho capaz, com a intenção de que o trabalho seja a base do sistema econômico, 

recebendo o tratamento de principal fator de produção e participando do produto da riqueza e 

da renda produzida.60 A intenção é criar oportunidades de trabalho, para que todos possam viver 

dignamente do próprio esforço61, conjugando aí a valorização do trabalho com a dignidade da 

pessoa. Este princípio leva o constituinte a premiar a atividade geradora de empregos, em 

relação à atividade especulativa. 

O princípio do favorecimento à pequena empresa está diretamente relacionado ao 

princípio da livre-concorrência, tendo em vista que para a sua concretização, o mercado 

depende da existência de um razoável número de participantes. Além disso, existe um claro 

vínculo com a soberania nacional, ao passo que a formação de uma estrutura produtiva nacional 

se articula com o desenvolvimento endógeno de tecnologia e incremento produtivo do país. 

Disso decorre o importantíssimo fundamento para a proteção da indústria infante nacional, para 

que ela possa crescer e competir com paridade de armas no mercado. 

 

I.3.3 Critérios de Controle 

 

Além dos clássicos princípios constitucionais do Direito Tributário e Econômico, 

surgem, para as normas tributárias indutoras, alguns critérios específicos de controle. Estes 

dizem respeito à praticabilidade e à aplicação dessas normas, bem como a sua funcionalidade. 

Para tanto, a norma não pode se imiscuir onde não há competência tributária, ela deve ser eficaz, 

proporcional, complementar e estritamente ligada à consecução de sua finalidade.  

A norma tributária indutora, frequentemente, adotará um critério de diferenciação dos 

contribuintes desigual ao critério da capacidade contributiva. Desta forma, haverá uma 

diferenciação dos contribuintes baseada não na sua manifestação de riqueza, e sim em algum 

parâmetro inerente à lógica da indução em específico. Como preconizado por Schoueri, o 

Direito Tributário admite que impostos indutores eventualmente sejam regidos por critérios 

 
60 SILVA, José Afonso da. Ob. cit. Nota 53, p. 803. 
61 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 36ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 

388. 
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diversos da capacidade contributiva, basta, no entanto, que este outro critério seja 

suficientemente legítimo à luz dos objetivos constitucionais.62  

O critério de discriminação eleito pelo legislador, portanto, deve possuir uma relação de 

pertinência e coerência com a finalidade almejada pela norma tributária indutora, para que não 

seja considerado arbitrário ou irrazoável. Além disso, ainda que a capacidade contributiva não 

seja o critério de diferenciação principal quando se está diante de medidas tributárias 

extrafiscais, ela ainda deverá nortear a utilização do tributo em sua perspectiva absoluta. Ou 

seja, uma norma tributária indutora não poderá gerar efeitos confiscatórios a ponto de obliterar 

a capacidade contributiva nem poderá atingir o mínimo existencial do contribuinte, posto que 

não se trata de manifestação de riqueza tributável, estando, doravante, ausente o Poder de 

Tributar.   

A medida tributária extrafiscal precisa, necessariamente, produzir efeitos na realidade 

econômica e social vigente para ser legítima, isso porque o afastamento parcial do critério da 

capacidade contributiva como critério de discriminação dos contribuintes só se justifica perante 

uma medida capaz de, efetivamente, levar a resultados tangíveis, trabalhando pela redução das 

desigualdades que justificam a imposição de uma medida deste tipo. 

A utilização do Direito Tributário como instrumento de intervenção sobre o cenário 

social e econômico vigente implica, necessariamente, um determinado grau de restrição aos 

direitos fundamentais dos contribuintes, como a liberdade, a propriedade e a igualdade. Por essa 

razão, a norma tributária indutora deverá passar pelo crivo da proporcionalidade, para que se 

verifique se a medida adotada pelo legislador ou pelo Executivo se mostra adequada à finalidade 

almejada, seja necessária (no sentido de inexistirem outras medidas menos restritivas de direitos 

que ela) e proporcional em sentido estrito, ou seja, que traga mais benefícios do que malefícios 

por meio da sua instituição. 

O Direito Tributário não é o único nem o principal instrumento para a realização das 

finalidades públicas, por isso, sua utilização como instrumento de intervenção deve ter como 

característica a complementaridade com outras formas de atuação do Poder Público para a 

realização das finalidades elencadas como fundamentais pelo texto constitucional. Com isso, 

surge também a ideia de subsidiariedade, pela qual se exige que as medidas administrativas 

tenham preferência, quando possível, sobre as normas tributárias indutoras, não apenas porque 

a regulamentação é papel específico do Direito Administrativo, mas também porque a utilização 

 
62 SCHOUERI, Luís Eduardo. Op. cit. Nota 33, p. 281-287. 
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do Direito Tributário traz como consequência a possibilidade, muitas vezes negativa, de 

pagamento pelo ato indesejado ou simples inocuidade da medida incentivada.63  

Por fim, é preciso que se verifique constantemente a necessidade de manutenção da 

norma tributária extrafiscal, na medida em que ela só se justifica enquanto estiver produzindo 

efeitos e enquanto a teleologia para a qual foi instituída ainda não foi realizada. Ou seja, uma 

vez implementado o fim a que ela se destinava, não há mais justificativa para a sua manutenção. 

Evidencia-se o instituto da inconstitucionalidade superveniente, ao passo que a norma tributária 

indutora não pode nem deve se perpetuar para além de seus objetivos, vindo à extinção 

n’Ordenamento. Esta característica é fundamental, ao passo que demonstra o caráter 

instrumental da norma em questão, que, em vez de se perpetuar como fonte de receita ao Estado, 

deve apenas servir enquanto meio para atingir os objetivos socioeconômicos constitucionais.   

 

I.4 O papel da extrafiscalidade na superação do subdesenvolvimento 

 

A norma tributária indutora tem papel nevrálgico na atuação do Estado em relação à 

Economia. Para tanto, faz-se mister expor as formas pelas quais o Poder Público configura, 

direciona, estimula e participa da atividade produtiva, para entender o papel exato do tributo 

indutor. Uma sistematização possível distingue entre atuação do Estado no e sobre o domínio 

econômico.64  

Segundo essa classificação, a atuação no domínio econômico consiste em atividade 

direta do Estado como agente econômico, hipótese em que esse atua por absorção ou por 

participação.  

 Já a atuação do Estado sobre o domínio econômico ocorre quando opera como 

normatizador da atividade econômica, o que pode ocorrer por direção ou por indução.  

Quando atua sobre o domínio econômico por direção, o Estado emana comandos 

cogentes sobre a economia, estipulando mecanismos e regras de comportamento compulsório 

para os sujeitos da atividade econômica, privados ou públicos. 

Já quando atua sobre o domínio econômico por indução, o Estado manipula os 

instrumentos de intervenção em conformidade com a lógica das relações de mercado, de 

maneira a induzir o comportamento dos agentes econômicos, sem compulsoriedade. Nesse 

 
63 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 apresentada à Faculdade de Direito 

da Universidade de São Paulo). São Paulo, 2014, p. 120. 
64 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 14ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 83-

139. 
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caso, trata-se de normas que visam a estimular a adoção de determinada conduta de interesse 

geral pelos agentes privados. 

A extrafiscalidade, compreendida, pois, como um eixo fundamental da atuação do 

Estado sobre a Economia, encerra a instrumentalização jurídica da política econômica ao 

mesmo tempo em que traz ao mercado os desígnios da Constituição. Ou seja, a indução 

comportamental econômica por meio de tributos não se subsome apenas aos princípios 

constitucionais elencados, mas também ao grande projeto jurídico e civilizatório de 1988: a 

superação do subdesenvolvimento.  

Ora, o Direito Tributário possui fortes raízes constitucionais e a vinculação com a 

sistemática da Carta deve ser constantemente perseguida, sobretudo quando houver uma matriz 

interdisciplinar na norma em voga, traço típico da intervenção sobre o domínio econômico. 

Para tanto, propõe-se uma analogia com as ciências naturais: em substituição à pirâmide de 

Kelsen, mais apropriado seria pensar o ordenamento como o Sistema Solar, no qual a 

Constituição figura como a estrela-mor, exercendo toda sua força gravitacional sobre os ramos 

do Direito, que seriam os demais corpos celestes. Essa força de atração se verifica ao passo que 

toda norma tem o dever de manter coerência lógica material e formal com o Texto, mas, mais 

que isso, cria-se um dever interpretativo de toda e qualquer norma perante a sistemática do 

ordenamento. A própria ideia de sistema pressupõe uma harmonia, um concerto entre os 

diferentes elementos com o todo. A dupla principiologia das normas tributárias indutoras são, 

por excelência, a interpretação do direito conforme a lógica constitucional e seus desígnios, que 

formam o âmago do Direito Econômico e Financeiro.  

No Brasil, encara-se a condição periférica e subdesenvolvida, que é especificamente 

determinada pelas relações de dominação e dependência estabelecidas entre os países 

industriais avançados ou centrais e os que se especializaram na exportação de produtos 

agrícolas e recursos naturais, criando uma divisão internacional do trabalho na qual os países 

periféricos têm a organização da sua economia subordinada a determinações externas e 

dependente das tecnologias produzidas no centro e, internamente, caracterizam-se por um 

quadro de concentração de renda e desigualdade social.65  

A incapacidade de autogestão econômica é refletida em variados setores nos quais se 

verifica a dependência em relação aos países centrais, como a geração de novas tecnologias, a 

dificuldade em canalizar recursos para o investimento produtivo por meio de crédito de longo 

 
65 MEDEIROS, Lea Vidigal. Direito Econômico e superação do subdesenvolvimento: BNDES e planejamento 

(dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo). São Paulo, 2016, p. 

195-200.  
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prazo, e a falta de controle dos próprios recursos naturais diante dos interesses estrangeiros. A 

desigualdade social também se verifica a partir de variados fenômenos típicos do 

subdesenvolvimento, pelos quais bens, emprego, renda, acesso ao conhecimento e ao poder 

político se restringem, em maior ou menor grau ao longo da história, a uma parcela minoritária 

da sociedade.66 

Diante dessa condição estrutural de dupla subordinação, externa em relação à economia 

mundial e interna entre as classes sociais, o programa de superação do subdesenvolvimento, 

que pode ser resumido, a partir da formulação de Furtado, na capacidade de alcançar a soberania 

econômica ao internalizar os centros de decisão e homogeneizar a sociedade, foi juridicamente 

consagrado com o advento da Constituição de 1988, a partir, entre outros, dos artigos 1º, 3º, 6°, 

170 e, sobretudo, 219.  

O artigo 3º67 prevê, especificamente, construir uma sociedade livre, justa e solidária, o 

que implica cancelar todas as formas de escravidão contemporâneas entre nações, povos, 

regiões, raças e garantir o desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza e a marginalização 

e reduzindo as desigualdades sociais, assim como promover o bem de todos sem discriminação. 

Estes são objetivos sem os quais não é possível conceber uma sociedade livre, justa e solidária, 

na medida em que a liberdade se constrói necessariamente com bases materiais que assegurem 

condições mínimas de vida a todos, e com participação efetiva do povo nas decisões políticas.  

Trata-se de verdadeiro programa de transformação econômica e social estabelecido 

como meta fundamental da sociedade brasileira. O artigo 3° projeta o funcionamento das 

instituições políticas, econômicas e sociais para a busca do desenvolvimento que, como previsto 

no caput, está contido na própria ratio essendi da República, corpo político que integramos. 

Neste, pronunciam-se os fundamentos axiológicos do regime político adotado, também os seus 

objetivos fundamentais, sob a forma de normas de princípio, que devem orientar todo o 

organismo social.68 

O norte da política econômica no Brasil é dado pela Constituição, e não à toa que a 

doutrina classifica a Constituição de 1988 como Constituição dirigente. 69  Garantir o 

 
66 OCTAVIANI, Alessandro. “A benção de Hamilton na semiperiferia: ordem econômico-social e os juros da 

dívida pública interna”. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, José Maurício (Org.). Orçamento Público e Direito 

Financeiro. 1ed. São Paulo: RT, 2011, v. 1, p. 1185. 
67 Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I–construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; II–garantir o desenvolvimento nacional; III–erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; IV–promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação. 
68 COMPARATO, Fábio Konder. “Redescobrindo o espírito republicano”. Revista da Associação dos Juízes do 

Rio Grande do Sul. Ano XXXIII, n. 100, p. 99-117, dez., 2005, p. 100-105.  
69 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento: Uma Leitura a partir da Constituição de 

1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 11-43. 
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desenvolvimento nacional, com redução das desigualdades, implica em que o funcionamento 

das entidades estatais e da sociedade civil, assim como as atividades econômicas públicas e 

privadas, sejam orientadas por esses objetivos. 70  Todos os institutos jurídicos são 

funcionalizados, e ao Estado são obrigatórias a criação e utilização dos instrumentos de política 

econômica à sua disposição para atingir a transformação político-social.71 

O artigo 170 estabelece que a ordem econômica tem por fim assegurar a todos existência 

digna, e os princípios elencados nos seus incisos são meios para o fim previsto no caput, 

devendo ser interpretados de maneira a viabilizar o alcance das finalidades da ordem 

econômica. A soberania econômica nacional, prevista formalmente no artigo 170, I da 

Constituição, visa a viabilizar a participação da sociedade brasileira, em condições de 

igualdade, no mercado internacional, como parte do objetivo maior de garantir o 

desenvolvimento (artigo 3º, II).72 

O programa de superação do subdesenvolvimento encontra-se amalgamado no artigo 

21973: O mercado interno, assim, deve ser organizado e estimulado em função dos objetivos da 

nação, delimitados pela Constituição, de soberania econômica e fim das desigualdades sociais. 

Muito feliz é a asserção de Octaviani ao comentar que integrar o patrimônio nacional 

significa subordinar o mercado à vontade política e às posições jurídicas da Nação, sendo, 

portanto, funcionalizado. O mercado interno deve ser amoldado de modo a viabilizar as duas 

tarefas de superação do subdesenvolvimento: a eliminação das assimetrias entre as classes e 

setores sociais, internamente (viabilizando o bem-estar e o desenvolvimento socioeconômico e 

cultural da população), e entre os países, externamente (viabilizando, acima de tudo, a 

autonomia tecnológica do Brasil). Com isso, a concretização do artigo 219 da Constituição 

Federal se mostra como a superação do subdesenvolvimento brasileiro.74 

O incentivo do mercado interno brasileiro, nos termos do artigo 219, deve ser realizado 

com vistas a distribuir renda e realizar políticas de bem-estar, permitindo à maioria da 

população o acesso à cidadania, ao emprego e a dignas condições de vida e à produção de novas 

 
70  COMPARATO, Fábio. “Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade das políticas públicas”. Revista dos 

Tribunais, ano 86, v. 737, p. 11-22, mar.1997, p. 19. 
71 BERCOVICI, Gilberto. Desigualdades Regionais, Estado e Constituição. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 

292-294. 
72 BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo: Quartier Latin, 

2011, p. 211. 
73  Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 

desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País. 
74 OCTAVIANI, Alessandro. “A benção de Hamilton na semiperiferia: ordem econômico-social e os juros da 

dívida pública interna”. In: SCAFF, Fernando Facury; CONTI, José Maurício (Org.). Orçamento Público e Direito 

Financeiro. 1ed. São Paulo: RT, 2011, v. 1, p. 1186. 
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tecnologias inovadoras necessárias e adequadas ao país. Trata-se de direcionar as forças 

produtivas no sentido das necessidades humanas de existência e autodeterminação política e 

econômica.75 O conteúdo do artigo 219 foi inspirado no programa econômico formulado por 

Celso Furtado para a superação do subdesenvolvimento, incorporando à Constituição de 1988 

o “desafio furtadiano”. Este desenvolvimento é endógeno e exige também a internalização dos 

centros de decisão econômica, a dinamização e a integração do mercado interno, com grande 

ênfase para o desenvolvimento tecnológico, na busca constante pelo aprendizado produtivo 

rumo à fronteira tecnológica.76 

A atuação do Estado será fundamental no direcionamento e na dinamização do mercado 

interno para a autonomização da economia e a garantia de bem-estar à população. A atuação 

estatal de estímulo e criação das novas estruturas econômicas e sociais é obrigatória, e para a 

promoção do desenvolvimento nacional sob uma perspectiva democrática e emancipatória.77 O 

estímulo à inovação tecnológica é questão premente neste modelo, ao passo que encerra 

característica fundamental das modernas políticas industriais dos países desenvolvidos e 

emergentes.   

A Constituição cristaliza um profundo projeto de transformação das estruturas 

econômicas e sociais brasileiras, e vincula hierarquicamente os demais institutos jurídicos, 

funcionalizando-os. Os princípios constitucionais fundamentais, como o artigo 3º, norteiam a 

atuação dos poderes públicos e da sociedade, vinculando a legislação, a prática judicial e a 

atuação dos órgãos estatais, no sentido de concretizá-los. Qualquer norma infraconstitucional 

deve ser interpretada em consonância com os princípios constitucionais fundamentais, 

buscando a coerência material de todo o ordenamento jurídico.78 

Dessa forma, torna-se nítida a importância do Direito Econômico no ordenamento 

jurídico e como a intervenção econômica, no Brasil, vai além do mero fetichismo estatal, 

posicionando-se em destaque na construção da Nação, em uma perspectiva de desenvolvimento 

de cunho emancipatório. Daí a importância de um ordenamento sistematizado aos moldes do 

projeto constitucional e, também, o esforço pela consecução das duas vias fundamentais da 

superação do subdesenvolvimento encerradas no artigo 219, da Constituição: a soberania 

 
75 OCTAVIANI, Alessandro. Recursos Genéticos e Desenvolvimento: Os Desafios Furtadiano e Gramsciano. 1. 

ed. Saraiva, 2013, p. 200. 
76 BERCOVICI, Gilberto. Ob. cit. Nota 72, p. 220.  
77 BERCOVICI, Gilberto; OCTAVIANI, Alessandro. “Direito e Subdesenvolvimento: o desafio furtadiano”. In: 

D’AGUIAR, Rosa Freire (Org.). Celso Furtado e a dimensão cultural do desenvolvimento. 1ed., 2013, p. 66-67. 
78 BERCOVICI, Gilberto. Ob. cit. Nota 71, p. 300. 
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nacional, por meio da ascensão à fronteira tecnológica do saber produtivo e a redução das 

desigualdades sociais e regionais.  

Esses configuram os dois grandes princípios constitucionais e o Direito Tributário, 

sobretudo em sua perspectiva de intervenção sobre o domínio econômico, ou seja, tomando as 

rédeas da organização do processo produtivo, deve necessariamente se atentar a essa constante 

dicotomia. Bipartição esta que não deve criar distorções, pelo contrário, a harmonia do projeto 

de superação de subdesenvolvimento emerge justamente do concerto entre incremento 

produtivo tecnológico e homogeneização social, de modo que a inovação produtiva sirva aos 

interesses nacionais e seja estimulada a criar retornos crescentes de bem-estar à população. 
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CAPÍTULO II. DO PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE E DO IPI  

 

II.1 Disciplina constitucional do IPI 

 

II.1.1 Noções fundamentais 

 

O Imposto sobre Produtos Industrializados representa, inicialmente, um imposto, ou 

seja, uma espécie tributária caracterizada pela não vinculação, não destinação, devida repartição 

de receitas entre União, Estados e Distrito Federal (nos termos do artigo 159, da Constituição) 

e impossibilidade da restituição de seu pagamento devido. A lógica intrínseca de todo imposto, 

portanto, é o custeio e a manutenção da máquina estatal de modo a permitir sua existência. 

Trata-se de imposto de competência federal, devidamente previsto no artigo 153, inciso 

IV e parágrafo 3°, da Constituição 79  e artigos 46 a 51, do Código Tributário Nacional. 

Importante frisar a competência da União neste tributo, uma vez que, na medida em que exerce 

nítida influência sobre o processo industrial e a consequente comercialização de produtos 

industrializados no território nacional, ele passa a formar um eixo fundamental da política 

industrial e comercial da nação. O artigo 21, inciso IX, da Constituição deixa bem claro que 

compete ao ente federado em questão elaborar e executar planos nacionais e regionais de 

ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social, ou seja, cabe precipuamente 

à União este tipo de política pública, suportada pela estrutura tributária. Ao lado disso, o artigo 

22, inciso VIII expressa a competência privativa da União sobre a criação de normas sobre o 

comércio exterior e interestadual, ou seja, atividade mercantil amplamente influenciada pelos 

produtos industrializados. A construção de sentido deste tributo como instrumento do direito 

positivo exige que ele seja lido ao âmbito da vontade política, como verdadeira ferramenta de 

controle de mercado e do fluxo internacional de mercadorias.80 Desta forma, a competência 

federal se encaixa na própria lógica do tributo e não apenas em uma repartição de competência 

neutra entre os entes federados.  

São características básicas do IPI ser um imposto real, pois incide diretamente sobre os 

produtos industrializados81; periódico, pois o seu fato jurídico-tributário compreende uma série 

 
79 Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: (...) IV - produtos industrializados; § 3º O imposto previsto 

no inciso IV: I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; II - será não cumulativo, compensando-se 

o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores; III - não incidirá sobre produtos 

industrializados destinados ao exterior; IV - terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo 

contribuinte do imposto, na forma da lei. 
80 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário, 27ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. 
81 RODRIGUES, Deusmar José. Direito Tributário: Parte geral. Goiânia: Ed. da UCG, 2004. 
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de fatos prostrados no tempo; indireto, pois admite a transferência do ônus fiscal do contribuinte 

de jure ao contribuinte de facto; proporcional, pois suas alíquotas são constantes em relação à 

classe de produtos e não se atentam diretamente à capacidade contributiva do consumidor, 

sendo um imposto regressivo por excelência. Além disso, apresentam-se como princípios de 

regência: a extrafiscalidade, a não-cumulatividade e a seletividade. 

O IPI, desta sorte, encaixa-se em uma lógica um tanto peculiar dos impostos, devido ao 

seu caráter extrafiscal, ou seja, é um imposto criado preferencialmente para servir de 

instrumento à política fiscal e, consequentemente, estabelece-se no sistema como um tributo 

que possui natureza indutora per se. Essa natureza se reflete, sobremaneira, na forma em que 

os princípios constitucionais do Direito Tributário se aplicam com recorrentes mitigações em 

nome da função indutora do tributo. Importante lembrar que não se trata de negação às garantias 

constitucionais, mas flexibilização em nome de uma função tributária específica.  

O princípio da legalidade estrita é mitigado na medida em que a alteração das alíquotas 

incidentes e, consequentemente, o critério quantitativo da exação, pode ser modificado 

diretamente pelo Poder Executivo Federal. Desta forma, a Administração Tributária tem a 

competência para estabelecer as alíquotas vigentes sobre cada gênero industrial e produto por 

meio da instituição da Tabela do IPI – TIPI, o que não desrespeita uma garantia do Estado de 

Direito82 de apenas o Legislativo, em sua representatividade democrática, emitir normas sobre 

a obrigação principal tributária. Este ponto será analisado com mais vagar no âmbito da 

seletividade, posto que o executivo ganha para si a capacidade de alterar as alíquotas, mas não 

deixa de se subordinar às limitações constitucionais pertinentes e às garantias do contribuinte. 

Sobretudo, não podendo converter a natureza extrafiscal do imposto em uma forma de dilatar a 

arrecadação estatal.83  

A anterioridade também é posta de lado de forma parcial, na medida em que o artigo 

150, §1°, da Constituição autoriza expressamente que o imposto não se sujeita à anterioridade 

anual, podendo adquirir vigência no mesmo exercício financeiro em que foi instituído. Esta 

exceção se justifica pela natureza extrafiscal do tributo, de modo a facilitar a indução de 

comportamentos no contribuinte. No entanto, de modo a resguardar a segurança jurídica e a 

previsibilidade da obrigação tributária, resta mantida a anterioridade nonagesimal.  

 

II.1.2 Regra-matriz de incidência tributária  

 

 
82 MELO, José Eduardo Soares de. IPI Teoria e Prática. São Paulo; Malheiros, 2009, p.144. 
83 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, v. I. São Paulo: Atlas, 2003, p. 512. 
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O IPI incide sobre operações jurídicas praticadas com produtos industrializados. Nos 

termos da Constituição, ele deve ter por hipótese de incidência o fato de alguém industrializar 

um produto e levá-lo para além do estabelecimento produtor, por força da celebração de um 

negócio jurídico translativo de sua posse ou propriedade.84  Portanto, prima facie, pode-se 

constatar que não basta apenas haver um processo de industrialização ou trânsito de 

mercadorias industriais pelos estabelecimentos de um fabricante, é necessária a efetiva tradição 

de um bem para que exsurja o fato jurídico-tributário. Isso demonstra a capacidade do imposto 

de interferir em relações comerciais e como o comércio se articula no âmbito da política 

industrial.  

O critério material, para além da comercialização, é detalhado na legislação 

complementar, de modo a caracterizar a conduta do fato gerador. Existem, basicamente, três 

ações possíveis neste conceito: industrializar produto, importar produto industrializado e 

arrematar produto industrializado em leilão, sendo o núcleo comum obrigatório a existência de 

um produto industrializado. O binômio hipótese de incidência e base de cálculo indica se tratar 

de subespécies de um mesmo imposto sob a mesma denominação.85  

Quanto à alternatividade ou concomitância das materialidades de produtos importados, 

o judiciário nacional já oscilou para ambos os lados: há julgados que defendem a inviabilidade 

de cobrança do IPI na saída do produto comercializado se já fora recolhido quando do 

desembaraço aduaneiro86 ou ainda consideram as materialidades excludentes, de forma que 

apenas poderia incidir o imposto uma única vez.87 Do outro lado, defende-se a legalidade pela 

tributação no desembaraço aduaneiro e na comercialização do produto, o que não configuraria 

bitributação.88  

Não parece assistir razão à mais nova decisão, uma vez que claramente estaria onerando 

o contribuinte duas vezes por um mesmo fato gerador, por uma mesma manifestação de 

capacidade contributiva, perpetrando-se o fenômeno da bitributação jurídica. De toda sorte, a 

matéria se encontra no Supremo Tribunal Federal e aguarda o desfecho, a ser prolatado no 

Recurso Extraordinário 946.648. Isso demonstra a relevância do referido imposto para a 

 
84 BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI: princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009, p. 22. 
85 CARVALHO, Paulo de Barros. Ob. cit. Nota 80.   
86 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. REsp 841.269/BA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, 

julgado aos 28/11/2006, DJ 14/12/2006. 
87 Ibidem. Embargos de divergência em REsp Nº1.400.759/RS, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Seção, 

julgado aos 11/06/2014, DJ 18/12/2014. 
88 Ibidem. Embargos de divergência em REsp Nº1.403.532/SC (Repetitivo), Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 

Filho, Primeira Seção julgado aos 14/10/2015, DJ 18/12/2015. 
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sistemática tributária nacional e, sobretudo, sua influência sobre o cenário de produção 

industrial no país.  

A definição de produto compreende a coisa, o bem que se obtém como resultado de um 

processo de produção. Já o sentido de ser industrializado engloba uma série de operações 

mecânicas, físicas, químicas e concretas que efetivamente modifiquem insumos e concebam 

este produto. As diferentes modalidades de industrialização têm em comum a capacidade do 

processo produtivo de agregar valor ao produto por meio de uma modificação substancial ou 

aparente.  

Destarte, industrialização pode se dar por transformação, operação exercida sobre 

matéria-prima ou produto intermediário, que importa na obtenção de uma espécie nova; 

beneficiamento, operação que importa modificar, aperfeiçoar ou alterar o funcionamento, a 

utilização, o acabamento ou a aparência do produto; montagem, operação consistente na reunião 

de produtos, peças ou partes que resultem de um novo produto ou unidade autônoma; 

acondicionamento, operação que importe alterar a apresentação do produto, pela colocação em 

embalagem e recondicionamento, pelo qual um produto usado ou parte remanescente de um 

produto deteriorado ou inutilizado é renovado ou restaurado para utilização. Excluem-se do 

conceito de industrializados, por efeitos legais (artigo 5°, do Regulamento do IPI/2010), o 

preparo de produtos alimentares e de refrigerantes, o artesanato, a confecção de indumentária 

por encomenda e a manipulação farmacêutica. De toda sorte, é interessante notar como os 

diversos processos de industrialização são capazes de acrescer, significativamente, valor aos 

bens e, a partir de cadeias de produção, criar economias de escala e de escopo responsáveis por 

garantir grande produção e alta lucratividade nos mercados. 

Quanto ao critério temporal, o legislador define o desembaraço aduaneiro, a saída do 

estabelecimento considerado de forma autônoma ou sua arrematação no leilão. A saída, 

destarte, juridicamente relevante, é a que exterioriza um negócio jurídico e faz presumir 

consumados tanto o negócio quanto o processo de produção/industrialização. A mera saída 

física do produto, carente de negociação jurídica qualquer ou não reputada como momento final 

do processo produtivo não encerra fato oponível nem integra figura jurídica tributariamente 

relevante.89 

O contribuinte do imposto será o importador, o industrial, o comerciante ou o 

arrematante, considerando, para efeitos legais, contribuinte autônomo qualquer estabelecimento 

 
89 ATALIBA, Geraldo. “Imposto sobre produtos industrializados e sua hipótese de incidência”. In: MARTINS, 

Ives Gandra da Silva; BRITO, Edvaldo (Coords.). Doutrinas Essenciais – Direito Tributário, v. III. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2011, p. 851. 
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das figuras acima. Critica-se esse rol alargado de contribuintes, na medida em que o legislador 

estaria dilatando o conceito para agentes alheios ao processo industrial e, consequentemente, 

além dos critérios constitucionais.90 A base de cálculo do tributo será o valor da operação, 

acrescida de despesas acessórias, o que é igualmente criticável.  

É importante ressaltar que o IPI é um imposto que incide sobre o consumo de bens 

industrializados e, destarte, onera o consumidor final. Apesar de ser recolhido, por substituição 

tributária, pelos possuidores do bem ao longo de sua cadeia produtiva, o imposto de fato incide 

sobre o último agente desta. Não necessariamente tratar-se-á de uma pessoa física consumidora, 

muitas vezes, incidindo o imposto sobre produtos adquiridos por empresas de natureza 

industrial, na forma de bens de consumo ou de capital.  

 

II.1.3 Não-cumulatividade 

 

Uma das garantias constitucionais que reveste o IPI é o princípio da não-cumulatividade. 

Este roga que o imposto não será cumulativo, na medida em que devem ser compensados os 

valores devidos em cada etapa da cadeia produtiva, fazendo com que cada estabelecimento 

recolha apenas sobre o acréscimo de valor que lhe compita. Ou seja, a indústria de insumos 

recolhe determinado valor, a indústria de transformação recebe o crédito desse valor e paga 

apenas sobre a valorização do produto, a indústria final faz o mesmo procedimento e, ao final, 

o valor do tributo corresponde a uma alíquota real sobre o valor de venda do bem 

industrializado. Se não houvesse tal dinâmica, as alíquotas sucessivas sobre o valor total do 

produto encareceriam o tributo final suportado pelo consumidor de modo que ele recolheria 

uma alíquota superior à legal. É por isso que a não-cumulatividade, seja regra ou princípio, 

apresenta-se como garantia constitucional do contribuinte de direito do tributo a recolher a 

alíquota efetiva e estipulada pela Administração Tributária.  

Este crédito, que se irradia pela cadeia de produção é um crédito físico, de modo que 

apenas alguns bens dão direito a crédito, tais como: mercadorias acabadas para revenda e os 

insumos consumidos no processo de industrialização, como as matérias-primas, que se aderem 

ao bem finalizado. É muito criticável essa posição legislativa, porquanto há despesas que 

circundam o processo industrial e são absolutamente indispensáveis à concepção do produto 

que são simplesmente afastadas das hipóteses de crédito. Este seria o crédito financeiro, 

 
90  MELO, José Eduardo Soares de. “O Imposto sobre Produtos Industrializados”. In: BARRETO, Aires F.; 

BOTTALLO, Eduardo Domingos (coord.). Curso de iniciação em direito tributário. São Paulo: Dialética, 2004. 
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composto pelo físico acrescido de bens do ativo permanente como máquinas e material de uso 

e consumo da empresa como o serviço de manutenção dos equipamentos e, principalmente, 

toda a infraestrutura radicada na empresa e voltada para a pesquisa e desenvolvimento de 

tecnologia industrial. O creditamento dessas últimas espécies é fundamental para a 

concretização da não-cumulatividade como idealizada pelo constituinte, à semelhança do 

“crédito amplo” discutido no âmbito da PEC 45/2019, que propõe a reforma do sistema 

tributário, e do Projeto de Lei nº 3.887/2020, apresentado pelo Poder Executivo Federal, que 

propõe a criação da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços – CBS em 

substituição ao PIS/COFINS, PIS-Importação e COFINS-Importação. 

O Texto Constitucional não prevê limitações a sua aplicação e se mostra curioso o 

conceito de crédito ficto. Ora, quando há alguma espécie de desoneração tributária no meio da 

cadeia produtiva, seja isenção ou alíquota-zero, em teoria não poderia haver direito de crédito 

pela etapa seguinte, uma vez que nenhum imposto fora recolhido. Contudo, tal raciocínio se 

revela antieconômico e contraproducente, na medida em que é capaz de conceber uma carga 

tributária ainda maior quando existe algum tipo de incentivo fiscal ao produto e ao seu consumo.  

Destarte, defende-se que a dicção constitucional não impõe que o crédito esteja 

vinculado a um determinado bem adquirido e só possa ser mantido se o produto final ou seus 

insumos forem tributados também91, devendo haver, necessariamente, o conceito de crédito 

ficto. Mais uma vez, ressalta-se a importância de interpretar o tributo à luz de seu contribuinte 

de facto, ou seja, o consumidor do produto final industrializado; seja este a pessoa natural ou 

jurídica, seja para consumo imediato ou consumo mediato por meio de inserção em processo 

produtivo distinto ou de pesquisa. De qualquer sorte, a carga tributária deve sempre levar em 

conta o valor sobre o produto no final da cadeia e ser aplicada a exata alíquota imposta na TIPI.  

 

II.2 Princípio da Seletividade 

 

II.2.1 Função normativa 

 

A seletividade compreende um modelo de tributação que utiliza determinado critério ou 

parâmetro, para comparar situações e decidir, selecionar como será a tributação do ponto de 

 
91 MELO, José Eduardo Soares de. “A não cumulatividade do IPI, ICMS, PIS e COFINS”. In: Revista Fórum de 

Direito Tributário, nº 10, 2004. 
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vista qualitativo e quantitativo.92 No entanto, no contexto do sistema tributário brasileiro, a 

seletividade tem sua definição intimamente relacionada à graduação dos impostos sobre o 

consumo, notadamente do IPI. Esta se encontra no artigo 153, §3°, inciso I, da Constituição, 

que determina expressamente que o imposto será seletivo em função da essencialidade do 

produto. Ou seja, desde logo, pode-se depreender o valor interpretativo do conceito de 

essencialidade. 

Estabeleceu-se que o IPI observe a graduação de sua carga tributária de acordo com a 

essencialidade dos produtos ou serviços sujeitos à sua incidência e, por conseguinte, criou-se 

um mandamento constitucional ao Executivo federal. Assim, o signo “seletividade” assume, no 

nosso ordenamento, a semântica de um modelo de variação da carga do IPI, que tem como 

critério a essencialidade dos bens tributados.  

Uma definição clássica sobre a seletividade sustenta que esta significa discriminação ou 

sistema de alíquotas diferenciadas por espécies de mercadorias, como adequação do produto à 

vida do maior número de habitantes do país. 93  Ruy Barbosa Nogueira, sendo ainda mais 

categórico, defende que a tributação seletiva não se limita à cobrança de menos imposto de 

produtos essenciais, pois a seletividade significa, em primeiro lugar, que o legislador não deve 

incluir no rol da tributação dos produtos industrializados os artigos de primeira necessidade e 

consumo mais populares ou convenientes à população. 94  Importante pensar como as 

necessidades tomam diferentes feições ao longo do tempo e, desta forma, deve a essencialidade 

seguir a evolução natural da sociedade em busca de seus gêneros de consumo imprescindíveis. 

Ou seja, a essencialidade definida pelo Texto Constitucional se baseia em uma constante 

atualização destes bens, de modo a permitir um acesso amplo e não anacrônico aos gêneros 

mercadológicos. Um exemplo caricato seriam os bens de telecomunicação relacionados à 

inserção tecnológica do indivíduo na sociedade da informação e, consequentemente, na 

democracia contemporânea, bens que são essenciais hoje, mas negligenciados pela defasagem 

da TIPI. A graduação da carga tributária, destarte, deve ser diretamente proporcional à 

superfluidade dos bens, ou seja, quanto menos relevantes, menor a necessidade de consumo e, 

portanto, maior deve ser o ônus fiscal. A contrario sensu, quanto mais relevantes os bens 

consumidos, maior a necessidade por eles e menor deve ser a tributação. 

 
92  CANAZARO Fábio. Essencialidade tributária: igualdade, capacidade contributiva e extrafiscalidade na 

tributação sobre consumo. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 103. 
93 BALEEIRO, Aliomar. “Introdução ao Estudo do Imposto sobre Produtos Industrializados”. In: Revista de 

Direito Público, vol. 11, 1970, p. 75-85. 
94 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. “ICMS: leite, crediário e micro-empresa”. In: Direito Tributário Atual, São Paulo, 

v.10, p. 2927-2965, 1990, p. 2947. 
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Nesse sentido, inicialmente, é necessário entender as consequências do enquadramento 

do IPI como um tributo indireto. Em uma perspectiva financeira, seriam impostos indiretos 

aqueles que, atingindo manifestações mediatas da capacidade contributiva, tributam a despesa, 

a transferência de bens ou outras manifestações indiretas da capacidade contributiva.95 Já, em 

uma óptica de repercussão econômica, trata-se do efeito da tributação sobre o consumidor, 

sobre o adquirente final de bens e serviços, posicionando-se no último passo da cadeia 

industrial. Importante repisar que o consumidor desses produtos pode ser uma pessoa de 

qualquer natureza, o que não apequena a essencialidade de suas exigências materiais.  

Assim, constata-se que todo tributo, seja ele direto ou indireto, acaba sempre sendo pago 

por uma única fonte: a renda ou propriedade individual.96 Desse modo, mesmo em impostos 

sobre o consumo, que incidem sobre o valor dos produtos e serviços, a desconsideração da 

renda pessoal do adquirente, na fixação do tributo, não altera o fato de que alguém precisou 

utilizar sua riqueza individual para custeá-lo. Desta sorte, a oscilação das alíquotas se mostra 

de grande relevância como instrumento de, por um lado, concretizar o princípio da capacidade 

contributiva e da isonomia na tributação97 e, por outro, servir como instrumento de intervenção 

no domínio econômico. 

De todo modo, como alerta Tércio Sampaio Ferraz Jr., é a partir dessa perspectiva que 

é possível investigar qual a “função eficacial” conferida pela Constituição a determinado 

tributo, a qual deve ser rigorosamente obedecida pelo legislador infraconstitucional, já que, na 

medida em que toda tributação é sempre uma atuação sobre a economia, essa atuação depende 

de premissas constitucionais para cada tributo.98 

Na lógica própria do IPI, a seletividade está intimamente atrelada ao processo 

industrial.99 O que demonstra a preocupação do constituinte em garantir à sociedade o acesso a 

bens gestados pelo processo produtivo industrial, sem que fosse demasiadamente onerada. Com 

isso, merece uma crítica à atual dicotomia entre bens com alta ou baixa intensidade tecnológica, 

de modo que estes sempre seriam mais básicos que aqueles. Ora, não necessariamente. O 

mercado é capaz de conceber uma miríade de bens de consumo com diversas aplicações do 

 
95 NABAIS, José Casalta. Direito Fiscal, 4 ed. Coimbra: Almedina, 2006, p. 44-47. 
96 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 31. 
97  VELLOSO, Andrei Pitten. O princípio da isonomia tributária: da teoria da igualdade ao controle das 

desigualdades impositivas. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 209. 
98 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. “Estrutura e função: breve estudo sobre a finalidade constitucional dos 

impostos”. In: Direito Constitucional: liberdade de fumar, privacidade, estado, direitos humanos e outros temas. 

Barueri: Manole, 2007, p. 356. 
99 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 11ª ed. revista e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2010, p.336. 
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processo industrial e muitos produtos de intrincada tecnologia podem ser mais necessários que 

outros mais simples. A capacidade da indústria de gerar bem-estar social e trazer dignidade à 

pessoa humana contemporânea deve ser endossada. Por esta razão, mesmo o acesso a bens 

tecnológicos deve ser generalizado na proporção de seu benefício à vida quotidiana, o que se 

coaduna com um projeto de desenvolvimento nacional.   

 

II.2.2 Seletividade e igualdade 

 

A concretização do princípio da igualdade tem papel de destaque na discussão sobre o 

sistema tributário que determinado Estado deve adotar, já que a política fiscal está, a todo 

momento, em relação de tensão com as liberdades individuais e a isonomia entre os 

contribuintes. Nessa linha, destaca-se que, no Estado Social de Direito, a tributação deve se 

apoiar no princípio da igualdade, de forma a ratear a carga tributária da forma mais justa 

possível, com o intuito de mitigar as desigualdades econômicas. 

Uma importante questão a se resolver, quando se fala em tributação isonômica, é 

perceber que o debate sobre a igualdade pode ocorrer tanto no princípio como no fim do sistema 

tributário. Noutras palavras, a igualdade enquanto princípio do sistema pode atuar tanto na 

estrutura quanto na teleologia da tributação, de modo que a principiologia se aplica ao mundo 

fático para gerar seus efeitos. Esses são justamente aqueles anunciados no texto constitucional, 

como a redistribuição de renda, a redução de desigualdades sociais e regionais e o 

desenvolvimento econômico em última instância. Portanto, fica evidente como a tributação não 

pode ser genérica em relação a todos os bens, uma vez que certos bens são simplesmente mais 

relevantes que outros e, desta forma, não podem ter seu consumo obstado pelo ônus fiscal. 

Nunca é demasiado relembrar que inexiste poder de tributar quando se afeta a renda nucelar do 

indivíduo voltada a sua subsistência. Da mesma forma, uma tributação gravosa para artigos de 

luxo ou absolutamente desnecessários, além de medir a capacidade contributiva daquele que se 

permite despender recursos com bens prescindíveis, auxilia a dissuadir o cidadão a 

comportamentos indesejáveis socialmente. 

O desequilíbrio da carga tributária suportada pelos cidadãos com menor renda se 

justifica em razão da regressividade do regime tributário adotado, notadamente nos impostos 

sobre o consumo.100  Um modelo com progressividade “rompe com a igualdade”, mas tal 

 
100 COUTINHO, Diogo R. Direito, Desigualdade e Desenvolvimento. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 80-81. 
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discordância encontra guarida pela própria finalidade do Estado Social, a fim de permitir a 

correção da distribuição de riquezas.101 

Nesse sentido, se o IPI fosse aplicado uniformemente sobre todos os bens, haveria uma 

proporcionalidade em relação ao consumo, mas uma regressividade no que diz respeito à renda 

despendida por cada comprador. Isso porque consumidores com capacidades econômicas 

diversas acabariam pagando a mesma porcentagem de tributo para qualquer tipo de produto ou 

serviço, sejam eles essenciais ou de luxo. Assim, a necessidade de reduzir a regressividade e 

promover a progressividade sobre a renda depende da instrumentalização do imposto sobre o 

consumo com gêneros divididos em alíquotas diferentes, além de exoneração total da tributação 

sobre os bens imprescindíveis à manutenção de uma existência digna102, como a água potável, 

por exemplo.  

Deste modo, na graduação do imposto, a isonomia atua horizontalmente, fixando a carga 

de forma idêntica para situações semelhantes, e também atua verticalmente, para variar o 

impacto do tributo de acordo com as diferenças de cada situação onerada.103 Na mesma linha, 

o português Vasco Branco Guimarães conclui que é função do sistema tributário tomar medidas 

discriminatórias justificadamente, na razão da desigualdade dos contribuintes, a fim de 

promover adequada redistribuição de riqueza.104 A concretização da isonomia tributária, na 

fixação dos tributos, atua como um verdadeiro condicionamento a que o legislador ou o 

administrador público tem o dever de atender na formação legal que adotar. 

Por fim, cumpre registrar o entendimento de Fábio Canazaro, autor de uma das poucas 

obras específicas sobre a seletividade, para quem a essencialidade tributária é fundamentada 

exclusivamente na igualdade.105 De acordo com o autor, o reconhecimento da igualdade como 

fundamento da seletividade também realça que esta não é mera técnica ou forma de tributação, 

mas verdadeiro instrumento de concretização de finalidades principais do sistema tributário, 

tais como redistribuição de renda, justiça fiscal e redução de desigualdades sociais e estruturais, 

de modo que o conteúdo do princípio deve ser buscado em todo o sistema. Sendo assim, a 

seletividade também deve encontrar subsídios para sua concretização no princípio da 

capacidade contributiva e na extrafiscalidade. 

 
101 TIPKE, Klaus. “Princípio da igualdade e ideia de Sistema Tributário”. In: Direito Tributário: estudos em 

homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 527. 
102 FARIAS, Luís Roberto Barros. A tributação seletiva no IPI e no ICMS: indeterminação e controle do conceito 

de essencialidade (dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Alagoas). Maceió, 2017, p. 28. 
103 VELLOSO, Andrei Pitten. Ob. cit. Nota 97, p. 110-112. 
104 GUIMARÃES, Vasco Branco. A responsabilidade civil da Administração Fiscal: emergente da obrigação de 

imposto. Belo Horizonte: Fórum, 2007, p. 50. 
105 CANAZARO Fábio. Ob. cit. Nota 92, p. 61.  
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Henry Tilbery explica que a capacidade contributiva é atingida de formas diferentes na 

tributação direta da renda e na tributação indireta, sobre o consumo.106 No primeiro caso, 

observa-se que o referido princípio atua por meio da isenção de um limite mínimo dos 

rendimentos, suficiente ao custeio do que é indispensável à subsistência. Por outro lado, na 

tributação sobre o consumo, fixam-se isenções a determinados bens indispensáveis ou 

gradações de alíquotas na razão inversa da relevância desses bens. Ainda de acordo com o autor, 

a essencialidade funcionaria como critério da capacidade contributiva nessa segunda hipótese, 

ou seja, na tributação indireta.107  

Por todas essas razões, é que se explica que o IPI, mesmo tendo forte relevância para o 

planejamento econômico, não pode ter suas alíquotas fixadas sem observância da seletividade, 

pois é este mecanismo que garante o respeito à capacidade contributiva em impostos indiretos 

ou reais.108 

Resta claro, portanto, que o princípio da igualdade tem íntima relação com a seletividade 

tributária, uma vez que esta é expressão daquele, servindo para concretizar o tratamento fiscal 

isonômico nos tributos indiretos e seu corolário, da capacidade contributiva.  

 

II.2.3 Seletividade e indução 

 

Outro importante elemento do sistema tributário, que causa reflexos no estudo da 

seletividade, é a função indutora do tributo. O IPI é um imposto indutor por excelência e essa 

característica se reflete com nitidez na seletividade, uma vez que a escolha por determinados 

produtos como essenciais, ou não, nas relações econômicas gera uma manifesta interferência 

da norma sobre o comportamento dos agentes em mercado. Ora, este tributo é uma ferramenta 

fortíssima de intervenção no domínio econômico e a seletividade está intimamente relacionada 

a essa função.  

Essa preocupação da função que os tributos exercem na sociedade serve, inicialmente, 

para realçar que a atividade fiscal não pode se preocupar exclusivamente com a arrecadação 

financeira. 109  Nesse sentido, a tributação do IPI deve ser traçada com vistas a atender 

 
106 TILBERY, Henry. “O conceito de ‘essencialidade’ como critério de tributação”. In: Direito Tributário Atual, 

São Paulo, v. 10, 1990, p. 2984-3016. 
107 TIPKE, Klaus; YAMASHITA, Douglas. Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva. São Paulo: 

Malheiros, 2002, p. 108-109. 
108 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Ob. cit. Nota 98, p. 356. 
109 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 26-27. 
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finalidades previstas constitucionalmente, principalmente no que diz respeito àqueles princípios 

fundamentais do Direito Econômico. 

Ainda que, independente da vontade do sujeito ativo, seja indiscutível que a 

extrafiscalidade ocorra em todos os tributos, o atual estágio de desenvolvimento 

socioeconômico exige que esse aspecto da tributação seja tratado de forma consciente e 

planejada, sobretudo naquelas espécies reservadas pelo constituinte para exercer uma particular 

influência na macroeconomia. Nesse sentido, a extrafiscalidade, compreendida na seletividade 

do IPI, deve ser vista como verdadeiro instrumento para concretização da justiça fiscal ampla. 

Não seria mero efeito do tributo, mas um conjunto de práticas, ações e instrumentos financeiros 

e tributários necessários à legitimação do próprio Estado social.110  Isso evidencia como o 

constituinte, ao elencar a seletividade como princípio primevo do IPI, entendeu-a como uma 

verdadeira condição de legitimidade da exação e, pois, direito fundamental do contribuinte. 

De toda sorte, mesmo diante das dúvidas sobre a classificação e os limites dos efeitos 

extrafiscais, deve o Estado entender o potencial que uma atuação voltada para além da 

finalidade arrecadatória tem para o desenvolvimento geral. Em outras palavras, ao perceber que 

o sistema tributário serve de instrumento propulsor de mudanças relevantes e benéficas para o 

país, o tributo passa a ocupar um lugar de relevo não só para o planejamento estatal, mas 

também para o funcionamento de toda a sociedade, em respeito às características específicas de 

cada momento histórico.111 

Seguindo essa linha, é relevante compreender que a seletividade tributária também 

exerce finalidade extrafiscal, uma vez que, ao lado de promover princípios como igualdade, 

capacidade contributiva e justiça fiscal, serve para garantir acesso a bens de primeira 

necessidade e desestimular consumo de produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente, por 

exemplo. Torna-se evidente o vínculo da seletividade com a promoção da própria teleologia 

constitucional, na medida em que o estímulo a determinados produtos e a consequente 

destinação destes, pode exercer uma pressão positiva em direção à consecução de objetivos 

socioeconômicos e ambientais. Nesta perspectiva, o mercado não apenas é entendido como 

locus de desigualdade econômica, mas como meio fundamental para o deslinde das relações 

econômicas formadoras da estrutura produtiva de uma nação. Ante todas as suas idiossincrasias, 

a seletividade deve atuar para garantir o acesso aos bens essenciais, o que constitui verdadeiro 

 
110  BICALHO, Guilherme Pereira Dolabella. Extrafiscalidade tributária: pós-modernidade e legitimação do 

Estado Social Brasileiro. Belo Horizonte: Arraes Editora, 2014, p. 166 
111 Ibidem, p. 171. 



   
 

47 

dever-ser do mandamento constitucional, apesar de sua eficácia ser passível de sérias críticas 

atualmente.    

De forma ainda mais detalhada, Paulo Caliendo defende que a seletividade exerce 

função extrafiscal por ser uma técnica para alcançar determinados fins constitucionais, ao 

induzir comportamentos sobre o consumo de determinados bens por meio da diminuição ou 

aumento da carga tributária.112 

Em verdade, podemos concluir que a extrafiscalidade garante aos tributos uma das 

principais características das normas jurídicas em geral: sua pretensão de modificar o 

comportamento humano. 113  Especificamente no caso da seletividade, como já visto, essa 

mudança de comportamento deve ser orientada sob os auspícios de uma plêiade de necessidades 

sociais, mercadológicas e ambientais. A indução tributária é ponto nevrálgico para compreender 

o verdadeiro sentido da seletividade em sua epistemologia ampla. 

A seletividade, destarte, não se reduz apenas a uma regra derivada, porquanto além de 

possuir sua própria ontologia, harmoniza-se com a sistemática constitucional como um todo, 

sem uma relação monofocal com princípios específicos. Isso demonstra que a casuística deverá 

revelar o bem jurídico tutelado pelas diferentes alíquotas do imposto, ou seja, diferentes 

situações compreenderão diferentes cargas tributárias, bastando que a diferenciação seja 

legítima do ponto de vista constitucional, expressa por meio da definição da essencialidade de 

um bem. 

 

II.3 O conceito de essencialidade 

 

II.3.1 Conceito jurídico indeterminado  

 

O conceito de essencialidade é de fundamental importância, ao passo que o constituinte 

o elegeu como o critério norteador para a seletividade. Ou seja, a escolha/seleção de produtos 

que deverá ter uma tributação menos gravosa será necessariamente pautada pela 

imprescindibilidade destes à existência do consumidor. Cumpre, desta forma, entender o que 

significa exatamente a relevância de um produto no bojo de um conceito jurídico indeterminado 

como a essencialidade.  

 
112 CALIENDO. Paulo. “Limitações Constitucionais ao poder de tributar com finalidade extrafiscal”. In: Revista 

do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, Fortaleza, v. 33.2, 2013, p. 176.  
113 IVO, Gabriel. Norma jurídica: produção e controle. São Paulo: Noeses, 2006, p. 47. 
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É necessário dizer que a definição da essencialidade enfrenta enorme dificuldade pela 

doutrina e pela jurisprudência justamente por se tratar de um conceito jurídico indeterminado.114 

Esta complicada missão de traçar os limites conceituais da essencialidade decorre, obviamente, 

das variáveis históricas, econômicas e sociais que podem influir nesta definição, além do 

próprio posicionamento político-ideológico adotado.115 Por outro lado, todos esses entraves não 

podem servir de razão para desconsiderar que a essencialidade é dotada de força normativa e 

deve ser observada.116  

Dessa forma, a essencialidade possui uma zona de incerteza conceitual ampla, 

possibilitando diversas interpretações sobre se um produto é essencial ou não. Por exemplo, 

existem casos em que se justifica uma alíquota baixa para um produto em tese prejudicial à 

saúde, em razão de sua relevância econômica para determinada região, como tem sido o caso 

dos produtos advindos da indústria canavieira, essencial para a estrutura produtiva de estados 

nordestinos, mas relativamente nocivo ao consumidor final. Ou ainda, o valor do tributo 

cobrado sobre cartões magnéticos que dão acesso ao serviço ferroviário, considerado produto 

não essencial, uma vez que a relevância residiria no próprio serviço de transporte, não em 

apensos.117 

Ambos os exemplos se mostram bastante discutíveis, posto que confundem um pouco o 

âmbito de incidência do princípio da seletividade, que merece uma aproximação mais técnica. 

Ora, a começar que a chave interpretativa reside na capacidade contributiva alcançada pelo 

imposto, ou seja, a essencialidade sempre deve contemplar o enfoque do consumidor ou de um 

grupo de consumidores, jamais do produtor, posto que este não arca com a carga tributária ao 

final da cadeia. Da mesma maneira, produtos e serviços complementares, que aderem ao 

essencial em uma relação de estreita interdependência, também devem gozar de tributação 

seletiva, justamente por serem essenciais ao consumo do principal, sendo essenciais por 

derivação.    

De toda sorte, essas variadas abordagens surgem justamente do grau de vagueza do 

conceito de essencialidade, o qual deve ser delimitado para uma aplicação mais adequada da 

seletividade, sob pena de a indeterminação deixar de ser um elemento funcional do direito, 

 
114 VALLE, Maurício Darli Trimm do. Princípios constitucionais e regras-matrizes de incidência do Imposto 

sobre Produtos Industrializados–IPI. São Paulo: Noeses, 2016, p. 477. 
115 TILBERY, Henry. “O conceito de essencialidade como critério de tributação”. In: Direito Tributário Atual, 

São Paulo, v. 10, p. 2971-3035, 1990, p.2972-2981. 
116 CANAZARO, Fábio. Essencialidade tributária: igualdade, capacidade contributiva e extrafiscalidade na 

tributação sobre consumo. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2015, p. 106. 
117 BRASIL, Tribunal Regional Federal da 2ª Região. AI 0001050-98.2002.4.02.0000, Relator: Des. Ricardo 

Regueira, Primeira Turma, decidido aos 27/05/2002, disponibilizado aos 16/07/2002. 
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necessário a decisões justas nos casos concretos, para ser um elemento dissolvente ou 

impeditivo dessa justiça, enquanto mera fonte de discricionariedade do Estado. 

Em se tratando de um conceito jurídico indeterminado, o legislador infraconstitucional 

deve normatizar os serviços essenciais como conceito jurídico, não podendo agir com base em 

critérios exclusivamente políticos. Por causa disso, rejeita-se a ideia de que a essencialidade 

seria uma tautologia, sintetizada na afirmação de que seria serviço essencial toda atividade 

econômica assim definida pelo legislador. Ao contrário, a definição da essencialidade pelo 

legislativo ou pelo administrador em sua função legiferante só pode ocorrer em referência às 

exigências fáticas da sociedade e aos valores previstos na Constituição.118 

A compreensão de que a noção de essencialidade não é arbitrária é fundamental, posto 

que o legislador do IPI costuma fixar alíquotas sem qualquer justificativa plausível sobre os 

critérios de relevância do bem para a sociedade. Isso se agrava em razão da relativa 

complexidade das alíquotas, bases de cálculos e sistemas de isenções e outros benefícios, que 

impedem muitas vezes de prever exatamente a carga tributária incidente sobre os produtos.119 

Contudo, isso não significa que não possam haver parâmetros para balizar as alíquotas, 

sobretudo por meio do método comparativo e do padrão de consumo dos contribuintes.   

Assim, não parece possível aceitar argumentos retoricamente absurdos120 para justificar 

alíquotas mais altas para produtos notoriamente essenciais, como é o caso da energia elétrica. 

Ou, ao contrário, autorizar baixa carga tributária para produtos supérfluos, como artigos de luxo 

ou alimentos refinados. Por isso, a liberdade da autoridade competente na fixação de alíquotas 

do IPI só pode ocorrer dentro dos limites conceituais da essencialidade, o que pressupõe 

conhecimento e estudo das zonas de certeza e incerteza deste conceito. Trata-se, portanto, de 

um verdadeiro poder-dever estatal, concêntrico aos limites e à sistemática constitucionais.  

Henry Tilbery, em seu clássico estudo sobre a matéria, defendeu que o conceito de 

essencialidade deve ser encarado como sinônimo de necessidade e indispensabilidade, 

buscando-se um equilíbrio entre necessidades coletivas e bem-estar individual.121  O autor 

sustentou, ainda, que a essencialidade como critério da seletividade é instrumento para frenar o 

consumo de produtos indesejáveis ou menos necessários e liberar forças para investimentos 

merecedores de apoio, além de promover a redistribuição de renda e concretização da justiça 

 
118 FERNÁNDEZ GARCÍA, María Yolanda. “El concepto jurídico indeterminado de ‘servicio esencial’ en la 

Constitución española”. Revista de Administración Pública, Madrid, n. 170, p. 325-338, mai/ago 2006, p. 328. 
119  TIPKE, Klaus. “Princípio da Igualdade e a Ideia de Sistema no Direito Tributário”. In: BRANDÃO 

MACHADO (Coord.). Estudos em Homenagem ao Prof. Ruy Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984, p. 524. 
120 FERRAZ JR. Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2001, p. 332. 
121 TILBERY, Henry. Ob. cit. Nota 115, p. 3030. 
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fiscal. Resta muito clara a importância da essencialidade e de sua articulação no sistema 

tributário enquanto regente de normas indutoras. Sua funcionalidade transborda a medição de 

capacidade contributiva e condiciona verdadeiro instrumento de intervenção no domínio 

econômico.   

Nesse sentido, chega-se a apresentar o argumento de que o grau de essencialidade de 

um produto ou serviço não deve se limitar ao atendimento de necessidades do indivíduo, mas 

também da coletividade, razão pela qual a qualificação como essencial decorre de seu caráter 

indispensável, da impossibilidade de sua privação, individual ou mesmo coletiva.122  

Ademais, a análise da essencialidade deveria levar em conta as necessidades não só de 

pessoas físicas, mas também jurídicas, compreendidas como uma multiplicidade de pessoas que 

se organizam em torno de um objetivo comum, já que estas gozam da proteção do ordenamento 

jurídico e se encaixam na lógica de consumo. Basta pensar quantos produtos, por mais que não 

integrem o objeto social de uma indústria, são efetivamente consumidos para manter o tecido 

produtivo e seu desenvolvimento, mostrando-se indispensáveis à sobrevivência dessas pessoas 

em mercado.    

Ainda é importante mencionar que a matéria regulada está sujeita a mudanças 

tecnológicas, sociais e econômicas, de modo a exigir atualização a curto ou médio prazo da 

legislação, posto que o conceito de essencialidade não se restringe à subsistência biológica, 

devendo abranger também os bens considerados indispensáveis à manutenção de um padrão de 

vida decente mínimo, de acordo com o grau de bem-estar da sociedade123 e suas nuances 

cronológicas. Neste caso, parece razoável que o constituinte se omita a indicar quais tipos de 

bens seriam mais ou menos essenciais na própria Constituição, uma vez que o desenvolvimento 

socioeconômico acaba promovendo uma sensível alteração do parâmetro de necessidade de 

consumo existente em determinada época.  

 

II.3.2 Zonas de certeza e incerteza conceitual 

 

Uma das características marcantes dos conceitos indeterminados é que possuem zonas 

de incerteza conceitual amplas, em contraposição às zonas de certeza positiva e negativa. Ou 

seja, há objetos que não criam margem de dúvida acerca de sua relevância ou dispensabilidade, 

enquanto outros simplesmente geram divergências insuperáveis. Com isso, tem-se a perspectiva 

qualitativa (imprescindível ou supérfluo) e a quantitativa (mais ou menos relevante).  

 
122 ESTURILIO, Regiane Binhara. A seletividade no IPI e no ICMS. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 128. 
123 TILBERY, Henry. Ob. cit. Nota 115, p. 3024. 
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No caso específico da essencialidade, é possível afirmar que existem alguns bens que se 

encaixam na zona de certeza positiva e outros na zona de certeza negativa. Nesse sentido, a 

União taxa o cigarro com alíquotas máximas, uma vez que há consenso de que tal produto é 

supérfluo e nocivo à saúde individual e pública, posicionando-se na zona de certeza negativa. 

Já alimentos da cesta básica e medicamentos recebem alíquotas mais baixas ou são 

completamente desonerados, pois existe certeza afirmativa sobre a inclusão desses produtos no 

limite conceitual positivo de essencialidade.  

No entanto, mesmo em situações bastante óbvias de certeza conceitual, há flagrantes 

casos de ofensa à essencialidade e distorções geradas no sistema tributário. Cita-se o caso de 

diversas pedras preciosas (NCM 71.02 e 71.03 da TIPI) que são tributadas à alíquota zero124, 

ou iates e jatinhos com apenas 10% de alíquota. Enquanto isso, ferramentas profissionais como 

martelos e chaves de fenda (NCM 82.05 da TIPI) recebem carga de 8% e automóveis de 

passageiros, de 25%. Nestes caricatos exemplos, o critério adotado pelo legislador se encontra 

diametralmente contrário à essencialidade, claramente selecionando bens de absoluta 

prescindibilidade para a coletividade de consumidores.125 Assim, inequívoco que aplicando a 

distinção das zonas conceituais de certeza e incerteza, não há que se falar em indeterminação, 

mas sim em verdadeira ofensa ao critério da essencialidade, já que flagrantemente a valoração 

feita pelo legislador não estava inserida na zona de penumbra ou halo conceitual. O método 

comparativo, para tanto, mostra-se fundamental no discrímen entre os bens e suas cargas 

tributárias.  

Por outro lado, se a comparação for feita entre a alíquota de 8% do martelo e chave de 

fenda com a alíquota de 10% das bicicletas (NCM 87.12 da TIPI), parece difícil dizer se há 

equívoco em aplicar um percentual maior neste último item do que nos primeiros. Isso leva a 

crer que estamos caminhando dentro da zona de incerteza do conceito jurídico de 

essencialidade. Nesse caso, ao invés de se cogitar de invalidade da norma, é razoável entender 

que ela atende aos parâmetros constitucionais, já que o Executivo aplicou alíquotas com 

diferença pequena para produtos de importância semelhante. Nessas hipóteses, a 

indeterminação do conceito de essencialidade deixa margem de escolha ao ente competente 

para quantificar o tributo126, criando-se uma verdadeira discricionariedade dentro dos limites 

da incerteza conceitual e similitude entre os produtos.  

 
124 ESTURILIO, Regiane Binhara. Ob. cit. Nota 122, p. 139.    
125 JARDIM, Eduardo Marcial Ferreira. Finanças públicas e tributação ao lume dos direitos e garantias. São 

Paulo: Noeses, 2015, p. 196-202. 
126 EMERENCIANO. Adelmo S. “A Seletividade do IPI”. In: IPI – Questões Fundamentais. São Paulo: MP 

Editora, 2008, p. 173. 
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Fábio Canazaro sugere que os produtos ou serviços sejam divididos em três grupos: 

essenciais; necessários, mas não essenciais e os desnecessários.127 Transportando essa divisão 

tripartite para as três zonas conceituais, é possível verificar que a faixa de bens essenciais 

corresponderia à zona de certeza positiva, a dos bens importantes ou necessários à zona de 

incerteza conceitual, e, por fim, a dos produtos desnecessários, supérfluos ou nocivos 

representaria a zona de certeza negativa.  

A aplicação dessas classificações doutrinárias na prática, dividindo-se os bens em 

grupos baseados em sua relevância, parece ser impossível, diante do alto grau de complexidade 

atingido na fixação das alíquotas do IPI. No caso, a TIPI fixa centenas de códigos 

classificatórios, contendo as mais diversas alíquotas e fórmulas de quantificação da base de 

cálculo. Diante dessa complexidade, talvez não seja adequado dividir, em apenas três zonas 

conceituais, todo o universo de bens que sofrem incidência de determinado imposto. Na 

verdade, será mais eficiente fazer a comparação entre bens de uma mesma categoria, a partir da 

aplicação das zonas de certeza conceitual a um número mais reduzido de elementos e 

comparáveis entre si. Isso permitiria, por exemplo, dividir os bens em gêneros como transporte, 

indumentária, alimentos e em cada uma dessas classes realizar comparações dentro das zonas 

de certeza ou incerteza conceitual.128  

No entanto, ainda que se opte por várias alíquotas diferentes, é necessário que a 

Administração compreenda que sua fixação depende da observância das três zonas conceituais 

da essencialidade. Assim, mesmo que produtos com grau de essencialidade semelhante recebam 

alíquotas diversas, estas não podem ser exacerbadas, já que se estaria tratando desigualmente 

dois bens que se incluem na mesma zona conceitual, seja de certeza ou de incerteza. 

Outra característica dos conceitos indeterminados é que a indeterminação não é uma 

questão apenas qualitativa (ser ou não indeterminado), mas também quantitativa (mais ou 

menos indeterminado). Essa constatação é importante e ajuda a compreender o equívoco em 

tentar conceituar a noção de essencialidade apenas como uma questão de ser ou não essencial. 

Nesse sentido, não é suficiente explicar o conceito sob um ponto de vista apenas 

qualitativo (produto essencial ou não essencial). Tal conduta seria correta se a norma 

constitucional do IPI prescrevesse que os produtos essenciais não poderiam sofrer incidência 

desses impostos, já que nesse caso seria necessário cunhar um conceito excludente e taxativo 

 
127 CANAZARO, Fábio. Ob. Cit. Nota 116, p. 82.  
128 FARIAS, Luís Roberto Barros. A tributação seletiva no IPI e no ICMS: indeterminação e controle do conceito 

de essencialidade (dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Alagoas). Maceió, 2017, p. 90. 
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do que seria ou não essencial. No entanto, como a norma dispõe uma relação de gradação da 

tributação em razão do grau de essencialidade dos bens, é preciso encarar o conceito de forma 

preferencialmente quantitativa, notadamente pela comparação entre as alíquotas, para decidir o 

que é mais ou menos essencial no caso concreto. 

No entanto, tal conclusão não significa que o critério qualitativo seja inaplicável ao 

controle da indeterminação do conceito de essencialidade. Tilbery explica que a essencialidade 

como sinônimo de indispensabilidade é, conceitualmente, um superlativo, não admitindo, de 

rigor, graduação comparativa.129 Por outro lado, ao estabelecer para diversos bens uma escala 

de acordo com o grau de intensidade das necessidades que esses bens satisfazem, aplica-se o 

critério da utilidade. Assim, é possível trabalhar a essencialidade de maneira qualitativa 

(indispensabilidade) ou quantitativa (utilidade). 

Feito o devido enquadramento da essencialidade como conceito jurídico indeterminado, 

bem como analisada suas zonas de certeza e incerteza conceitual, passar-se-á a analisar uma 

óptica um pouco diversa para o conceito, de modo que, em teoria, poderia haver diferentes tipos 

de essencialidade e ambos ensejariam uma tributação preferencial de acordo com sua lógica 

própria e área de atuação na vida em sociedade. 

 

II.4 Essencialidade social e Essencialidade econômica  

 

Ultrapassada a semântica corrente do conceito de essencialidade, enquanto critério 

norteador do princípio da seletividade no IPI, e sua relativa indeterminação linguística, dever-

se-á propor uma nova perspectiva, um pouco mais alargada. Ocorre que a compreensão do IPI 

como um tributo indutor por excelência faz com que sua interpretação seja orientada pela dupla 

principiologia apresentada no início da pesquisa, ou seja, o tributo deve ser lido segundo os 

ditames do Direito Tributário e do Direito Econômico, concomitantemente. O grande efeito 

dessa leitura será verificar que a funcionalidade do princípio reside em concretizar, não apenas 

a isonomia do Sistema Tributário Nacional, mas também corolários fundantes da intervenção 

no domínio econômico.  

Destarte, propor-se-á um caráter bifronte ao princípio da seletividade, porquanto a 

própria noção de essencialidade traz uma interpretação dúplice à luz da dicção constitucional, 

sobretudo por se encaixar em uma norma tributária indutora. Para tanto, será proposta uma 

segregação metodológica do conceito, de modo que a espécie do produto sobre o qual incide o 

 
129 TILBERY, Henry. Ob. cit. Nota 115, p. 2991. 
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IPI será determinante para abstrair o conceito aplicável e, por conseguinte, o valor 

constitucional que deverá ser privilegiado. Ressalta-se que se trata de primazia e não 

sobreposição de princípios, uma vez que, como dito, há apenas um conceito com interpretações 

diversas e adequadas à casuística.  

 

II.4.1 Essencialidade social 

 

A primeira visão da essencialidade não poderia ser diferente da essencialidade social. 

Esta, inclusive, confunde-se com o senso comum que circunda o conceito e não traz grandes 

novidades consigo. A dimensão social da essencialidade visa a garantir o acesso a bens de 

primeira necessidade a maior parcela da população possível, de modo que o gravame tributário 

dos impostos indiretos não obstaculize o consumo de bens e direitos inexoráveis à manutenção 

de uma digna existência do Homem em sociedade.  

É evidente que as necessidades se alteram ao longo dos tempos e o próprio incremento 

da renda média da população faz com que até bens de custo elevado se tornem essenciais, como 

o claro exemplo dos recursos de telecomunicação. Com isso, a medida de inexorabilidade do 

bem consumido jamais poderá ser auferida de maneira anacrônica.  

Uma aproximação conceitual muito salutar, porém não exaustiva, é identificar uma zona 

de certeza conceitual positiva justamente na dicção constitucional, mais precisamente no artigo 

7°, inciso IV que estipula as balizas do poder de compra do salário mínimo nacional. Desta 

forma, bens voltados a educação, saúde, alimentação, acesso à moradia, cultura individual, 

segurança, indumentária, higiene pessoal e comunicação são claros signos associados ao 

mínimo existencial digno do brasileiro contemporâneo. Obviamente que é necessário que esses 

bens estejam em sua forma básica, posto que a volúpia em qualquer um deles pode, e deve, 

descaracterizar sua essencialidade, fazendo, pois, manifestar-se riqueza e capacidade 

contributiva consigo.  

Esse ponto é fulcral para o entendimento, posto que a chave interpretativa da 

essencialidade social reside na concretização do princípio da isonomia em tributos indiretos.130 

Foi a grande maneira encontrada pelo constituinte de ratear o ônus fiscal entre contribuintes 

diversos de forma proporcional à sua capacidade contributiva. Ora, bens materiais 

imprescindíveis ao mínimo existencial compõe um plexo de consumo que deve ser realizado 

por todos os cidadãos e, desta forma, mostra-se incapaz de revelar capacidade contributiva ou, 

 
130 DANILEVICZ, Rosane Beatriz J. “O princípio da essencialidade na tributação”. Revista da FESDT, Porto 

Alegre, n. 3, p. 229-245, jan./jun. 2009, p. 239. 
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quando revelada, essa é ínfima. Da mesma maneira, o consumo de bens luxuosos e voltados ao 

mero alcance de prazer compõe uma espécie de consumo absolutamente afastada do necessário 

e, pois, revela a capacidade econômica do cidadão de dispor de riqueza ulteriormente à mera 

sobrevivência. 

Por conseguinte, resta evidente que a definição clássica da essencialidade pressupõe que 

o imposto incidirá, preferencialmente, sobre relações de consumo desempenhadas pela 

população em geral que, no afã de adquirir produtos hodiernamente indispensáveis, não pode 

ser obstada pela tributação, até porque não haveria manifestação de capacidade contributiva. 

Com isso, é muito clara a primazia do Direito Tributário e do princípio da igualdade para regular 

o poder legiferante e conceber as alíquotas do IPI.  

 

II.4.2 Essencialidade econômica 

 

A situação difere quando há imersão na seara de uma norma tributária indutora, 

instrumento de intervenção no domínio econômico por excelência. Nesse diapasão, deve ser 

realizada uma leitura da seletividade aderente ao Direito Econômico, de modo que a 

essencialidade, igualmente econômica, privilegie os bens consumidos que mais sejam capazes 

de favorecer a consecução dos princípios da Constituição Econômica, sobretudo o projeto de 

superação do subdesenvolvimento.  

Mais do que estimular a produção de bens industrializados no país, a essencialidade 

econômica deve ser capaz de fomentar o ingresso de bens relevantes e necessários ao seio da 

economia nacional. Para tanto, a constatação de imprescindibilidade do bem, à luz dessa 

derivação do conceito, será estipulada pelos princípios da ordem econômica, tais como a 

soberania nacional, a redução das desigualdades regionais e sociais e a promoção de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

É importante ressaltar que, apesar de ser um conceito aplicável à lógica econômica e 

com primazia de seus princípios, não é permitido que se descaracterize o IPI como tributo 

incidente sobre o consumo. Ora, o agente de mercado recolhe o tributo apenas porque, 

operacionalmente, é possível cobrá-lo e fiscalizá-lo. Com efeito, o imposto atinge aquilo que 

realmente deve ser atingido: a renda gasta pelas pessoas no consumo de produtos 
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industrializados. Com isso, o IPI incide sempre sobre o consumo de produtos 

industrializados.131  

No entanto, deve-se compreender essa relação de consumo de maneira ampla, ao passo 

que consumidor de produto industrializado é toda pessoa física ou jurídica que se encontra no 

final de sua cadeia produtiva, de modo que este produto integrará o patrimônio ativo do 

contribuinte. Torna-se claro, pois, como um agente econômico pode ser influenciado pela carga 

tributária dos produtos industrializados e, em se tratando de norma tributária indutora, essa 

carga deverá ser seletiva para a consecução de finalidades essenciais econômicas.  

Com isso, enxerga-se a seletividade como grande manifestação da extrafiscalidade no 

IPI, de modo que isso enseja a utilização do tributo como instrumento de ordenação política, 

social e econômica.132 O princípio possui uma extensão mais ampla que a simples concretização 

da justiça fiscal distributiva imediata, de modo que abarca como essencial a tutela do meio 

ambiente e a promoção do desenvolvimento de tecnologia endógena, imperativo constitucional 

do princípio da soberania nacional. Destarte, equipamentos capazes de modernizar um parque 

industrial e garantir eficiência produtiva e sustentável, por exemplo, mostram-se absolutamente 

circunscritos à zona de certeza conceitual positiva da essencialidade econômica.133 

Feliz é a asserção de Ruy Barbosa Nogueira, que compreendeu a seletividade como 

instrumento de uma política fiscal alargada e voltada para o domínio econômico e suas 

peculiaridades. Para o autor, produtos como máquinas, implementos necessários à produção, 

produtos de combates a pragas e demais produtos capazes de beneficiar sobremaneira a 

modernização da economia, seu incremento de produtividade, de eficiência e de nível de 

aprendizagem tecnológica, seriam absolutamente essenciais do ponto de vista econômico e, por 

isso ensejariam uma tributação favorecida pela seletividade. 134  Impossível não notar a 

atualidade do doutrinador, sobretudo no que tange o contexto de pandemia do COVID-19, ao 

passo que diversos insumos destinados ao seu combate foram prontamente desonerados pelo 

IPI por meio dos decretos 10.285/2020 e 10.302/2020, de modo a viabilizar e facilitar a entrada 

destes produtos sanitários no mercado nacional.  

Mais enfático ainda foi Henry Tilbery, ao preconizar expressamente que o conceito de 

essencialidade fosse reformulado para abarcar a perspectiva econômica além da social, de modo 

 
131 DERZI, Misabel de Abreu Machado. “IPI: impossibilidade jurídica de se utilizar o imposto sobre produtos 

industrializados em tributação diferenciada do açúcar para produtores do sul e do nordeste”. Revista de Direito 

Tributário, n. 64, p. 237. 
132 BOTALLO, Eduardo Domingos. IPI - Princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009, p. 49-66.  
133 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 8ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 397.  
134 NOGUEIRA, Ruy Barbosa. Direito Financeiro: curso de Direito Tributário, 3ª ed. revista e atualizada. São 

Paulo: José Bushatsky, 1971, p. 90.  
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que fossem divididas as necessidades em individuais e coletivas.135 Ambas devendo, portanto, 

ser cotejadas com o Texto Maior para poder se extrair sua verdadeira função no projeto 

constitucional fiscal macroeconômico.   

Para a constatação da essencialidade econômica de um produto em mercado, dever-se-

á, portanto, analisá-lo de acordo com sua capacidade de promover uma finalidade essencial da 

ordem econômica constitucional. Uma zona de certeza conceitual positiva parece ser a obtenção 

de maquinário e equipamentos em geral destinados a incrementar a capacidade inovativa da 

empresa. Ou seja, materiais e insumos voltados para pesquisa e desenvolvimento de novos 

métodos produtivos podem ser considerados como essenciais e gozarem de uma carga tributária 

mais branda. Desta forma, a Administração Tributária claramente estaria dando eficácia ao 

princípio da seletividade, abstraindo um conceito de essencialidade econômica da necessidade 

do mercado nacional de se modernizar e aprimorar sua eficiência. Manifesta-se a consecução 

do princípio da soberania nacional ao passo que se estimula o avanço das forças produtivas 

nacionais à fronteira tecnológica.  

De toda sorte, o viés econômico do conceito de essencialidade encerra a característica 

extrafiscal do IPI não como uma sugestão ou pura discricionariedade do administrador, pelo 

contrário, criam-se balizas e critérios constitucionais para que a tributação sobre o consumo de 

produtos industrializados beneficie o crescimento sustentável da economia, uma vez que o 

tributo efetivamente incide sobre os agentes econômicos em certas ocasiões. Para tanto, uma 

vez que o critério de tributação da capacidade contributiva é preterido, surge a necessidade de 

embasar a tributação pelos critérios constitucionais da ordem econômica. Com isso, a seleção 

deverá ser feita com base na capacidade do produto industrializado de gerar retornos positivos 

à economia, o que torna seu consumo imprescindível aos agentes de mercado.        

 

II.4.3 Para além da dicotomia  

 

Ab initio, trata-se de um conceito singular, uma única norma que possui duas possíveis 

interpretações. É importante frisar este ponto, pois a noção econômica não suplanta a social, 

que subsiste no sistema. Em verdade, a arquitetura constitucional revela um desejo de harmonia 

e competência entre essas duas visões. De um lado, a harmonia pressupõe que elas coexistam e 

orientem juntamente a ordem econômica e os contribuintes, de modo que a produção industrial 

 
135 TILBERY, Henry. “O conceito de essencialidade como critério de tributação”. In: Estudos tributários em 

homenagem à memória de Rubens Gomes de Sousa. Ruy Barbosa Nogueira (direção e colaboração). São Paulo: 

Resenha Tributária, s.d. p. 307-348.  
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nacional seja estimulada na mesma medida em que a Administração promova o acesso de 

gêneros básicos à população. Do lado da competência, verifica-se que os produtos 

industrializados sujeitos a uma visão são diferentes dos sujeitos à outra. Ora, o perfil de 

consumo de maquinário e insumos industriais é totalmente diverso do consumo de bens 

industrializados voltados à pessoa natural.  

Interessante notar como a essencialidade social e a econômica nada mais são do que a 

manifestação da dupla principiologia das normas indutoras. De um lado, a política fiscal de 

acesso ao mínimo existencial e a incapacidade de tributar aquilo que não revela capacidade 

contributiva. Do outro, o papel intervencionista do tributo e sua capacidade de alterar a 

realidade econômica para que esta se adeque aos ditames constitucionais.   

Assim, interpretando-se sistematicamente a Constituição, pode-se afirmar que essencial 

é a qualidade de um produto industrializado de ser indispensável à satisfação de uma ou várias 

categorias de necessidades136, individuais ou coletivas, sociais ou econômicas, mas igualmente 

legítimas e voltadas para uma função específica no ordenamento pátrio.  

Com isso, o conceito de essencialidade encontra seus limites tanto na definição daquilo 

que é imprescindível para o desenvolvimento da vida contemporânea do Homem e dos insumos 

básicos para empresas, quanto na comparação entre os bens, método que conformará a 

sistemática da TIPI.   

 

II.5 O controle jurisdicional do Princípio da Seletividade 

 

II.5.1 O cunho mandatório da essencialidade no IPI 

 

A imposição do princípio da seletividade constitui mandamento constitucional que 

integra a verdadeira natureza do tributo, porquanto uma das características embrionárias do IPI 

é justamente que ele será seletivo em função da essencialidade dos produtos. Desta forma, pode-

se abstrair que o constituinte, ao delimitar a natureza jurídica da espécie tributária, criou uma 

característica tão indissociável do imposto que, ausente ela, descaracteriza-se o próprio tributo.  

O IPI não pode nem deve ser seletivo, ele o será. A ênfase é muito clara na medida em 

que não há margem interpretativa possível para dúvidas acerca dessa exigência constitucional 

e verdadeira conformação da sua natureza jurídico-tributária.  

 
136 ESTURILIO, Regiane Binhara. A seletividade no IPI e no ICMS. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 122. 



   
 

59 

Contudo, o constituinte, ao mesmo tempo, delegou a competência para a fixação das 

alíquotas e, portanto, elaboração da TIPI, nas mãos do Poder Executivo, de modo que a 

legalidade estrita não seria exigida para alterar a carga tributária. Como visto anteriormente, 

essa mitigação de princípio se alicerça na ideia de que o IPI, enquanto tributo extrafiscal, 

necessita de dinamismo econômico para exercer sua funcionalidade de forma eficaz, o que seria 

obstado pelo processo legislativo. Além disso, há de se destacar que a mitigação à legalidade 

se baseia na obrigatoriedade de o administrador público federal respeitar o princípio da 

seletividade, de modo que reside no mandamento constitucional a legitimidade democrática da 

carga tributária.  

Portanto, o cunho mandatório da seletividade, orientada exclusivamente pela 

essencialidade, impõe um poder-dever ao administrador público federal de respeitar a 

essencialidade dos produtos prima facie ante as zonas de certeza conceitual positiva e negativa. 

No caso de zonas de incerteza conceitual, será necessário realizar o método da comparação 

entre os produtos para se impedir distorções na essencialidade. Com isso, tolhe-se a 

discricionariedade do Executivo, uma vez que ele está adstrito à lógica imposta pela 

Constituição e qualquer discrepância notável pode e deve ser objeto de controle pelo Judiciário.   

 

II.5.2 Garantia fundamental do contribuinte                                    

 

Na seara tributária, o Texto Maior possui sempre uma lógica dúplice. De um lado, 

criam-se competências e, do outro, direitos fundamentais ao sujeito passivo da relação. Não 

poderia ser diverso no caso em voga, uma vez que o IPI tem sua competência outorgada à União 

e uma série de limitações ao poder de tributar a acompanham. Mais do que isso, o próprio afã 

constitucional de definir um regime jurídico ao tributo já deve ser visto como criação de direito 

fundamental ao contribuinte, na medida em que se garante segurança jurídica, previsibilidade e 

calculabilidade à relação jurídico-tributária.137 Destarte, o princípio da seletividade, na exata 

medida em que serve à consecução de outros princípios de ordem tributária e econômica, 

sobretudo a isonomia, a redução das desigualdades sociais e regionais e o desenvolvimento 

estrutural, deve ser entendido como uma garantia fundamental do contribuinte de ver, por meio 

da tributação seletiva, esses objetivos perseguidos.  

O pensamento de Bottalo corrobora essa visão ao asseverar que, embora não se negue 

ao legislador ordinário a faculdade de atuar dentro de uma certa liberdade quanto à seletividade 

 
137 ÁVILA, Humberto. Segurança Jurídica: entre permanência, mudança e realização no Direito Tributário. 2ª 

ed. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 417. 
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em função da essencialidade do produto, o conteúdo mínimo desta expressão sempre 

possibilitará que se verifique, em concreto, se o princípio se faz presente, nos casos em que a 

Constituição Federal expressamente determina a sua observância.  

Na medida em que o princípio da seletividade expressa regra de proteção do 

contribuinte, o Judiciário tem plena competência e legitimidade para aferir, e, quando for o 

caso, determinar a sua observância pelo administrador, o que se faz por meio de um processo 

de comparação de produtos, pois é dele que resulta, em cada caso concreto, a caracterização da 

essencialidade.138 Reforça, ainda, Hugo de Brito Machado, para quem os limites impostos pelo 

Texto também se estendem à Administração e ao Poder Judiciário, respectivamente no 

procedimento de lançamento desses impostos e classificação fiscal, bem como no controle 

judicial da matéria.139  

Portanto, depreende-se que o Judiciário pode controlar a aplicação do princípio da 

seletividade, o que não agride a separação dos poderes, justamente por configurar uma 

adequação estatal imposta ao administrador que definiu a TIPI, de modo a resguardar a 

inteligência da exação e o respeito às garantias constitucionais. À atuação jurisdicional caberá, 

pois, identificar as distorções na sistemática das alíquotas e eliminar as discrepâncias conforme 

elas são questionadas em juízo. Ou seja, será necessário extinguir uma alíquota que está em 

desacordo com o sistema tributário.    

Dessa forma, desenha-se o raciocínio de que a seletividade, enquanto garantia de uma 

política fiscal constitucional e legítima no regramento do IPI, constitui verdadeiro direito do 

contribuinte que não pode ser aviltado pelo administrador. Este, por sua vez, deverá se reduzir 

a quantificar as alíquotas da forma mais coerente possível e toda vez que surgirem manifestas 

afrontas, estas deverão ser reprimidas pela Justiça.   

Nega-se, portanto, que a seletividade seja uma mera diretriz política, carente de 

relevância jurídica ou possibilidade de intervenção. Em verdade, trata-se de verdadeira baliza 

de controle de política tributária destinada tanto ao Estado quanto ao cidadão.140 Da mesma 

forma, a efetivação do princípio em tela obriga todos os poderes públicos, de modo que o 

Judiciário não pode tomar uma posição de total absenteísmo.141  

 
138 BOTTALO, Eduardo Domingos. IPI: princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009, p. 65. 
139 MACHADO, Hugo de Brito; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Direito tributário aplicado. Rio de 

Janeiro, 2008, p. 705. 
140  MOREIRA, André Mendes; MOTTA, Thelson Barros. “Seletividade do IPI e controle jurisdicional: 

possibilidade e limites”. Revista Dialética de Direito Tributário nº 239. São Paulo: Dialética, agosto de 2015, p. 

39-51. 
141 ESTURILIO, Regiane Binhara. A seletividade no IPI e no ICMS. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 157. 
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A constatação de uma alíquota manifestamente discrepante à seletividade constitui 

afronta ao ordenamento e, no mínimo, erro do administrador que deve ser coibido. Não se 

sustenta que deva haver proposição legislativa judiciária, contudo, deve-se averiguar se os 

critérios adotados na definição das alíquotas foram racionais, adequados e coerentes.142   

 

II.5.3 Julgados selecionados 

 

Para ilustrar a situação de controle jurisdicional do princípio da seletividade, 

mencionam-se casos julgados pelo Supremo Tribunal Federal na última década. Dois 

efetivamente julgados e um com parecer da Procuradoria-Geral da República emitido. Destacar-

se-á não apenas a ratio dos julgadores em perspectiva crítica, mas também de que forma essas 

decisões ajudam a conformar o princípio da seletividade e a confrontá-lo com noções que 

destoam da sua natureza.  

Inicia-se com o caso Usina Colorado v. União (RE 592.145).143 Este notório caso do 

Supremo se baseia na elevação setorial das alíquotas do IPI incidentes sobre o açúcar, de modo 

que as regiões Norte e Nordeste e os Estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo gozariam 

de isenções totais e parciais, respectivamente, enquanto as usinas produtoras de açúcar das 

demais localidades arcariam com as novas alíquotas majoradas e integrais. Com isso, o governo 

visava a equilibrar o custo de produção do açúcar nas diferentes regiões do país e, assim, 

contribuir para a redução da desigualdade. No entanto, a recorrente alegou desvio de finalidade 

da lei, pois o acréscimo teria natureza de contribuição e afrontaria a seletividade, dado que o 

açúcar é produto essencial, e violar-se-ia a uniformidade da lei tributária federal.  

O julgamento, ao cabo, manteve a legalidade da exação com seus benefícios setoriais e 

aumento no resto do país. Destacou-se a extrafiscalidade do IPI, enquanto tributo naturalmente 

inclinado à intervenção no domínio econômico, o que descaracterizaria qualquer desvio de 

finalidade do legislador, além de endossar a política de redução das desigualdades regionais por 

meio do tributo. No que toca à seletividade, afirmou-se que a elevação de alíquota de produto 

da cesta básica não seria incoerente, ao passo que o açúcar apenas possuía algum grau de 

relevância ao mínimo existencial do cidadão, o que justificou a alíquota de 18% no Estado de 

São Paulo e demais entes não abarcados pelas isenções.  

 
142 BOTTALO Eduardo Domingos; CARRAZZA, Roque Antônio. “IPI, seletividade e alteração de alíquotas”. 

Revista Dialética de Direito Tributário nº159. São Paulo: Dialética, dezembro de 2008, p. 107-114.  
143 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. RE 592.145/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado 

aos 05/04/2017, DJ 01/02/2018.  
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Ocorre que o julgamento em tela aparenta possuir uma deficiência de raciocínio muito 

séria. Primeiro, existe uma diferença fundamental entre essencialidade social e econômica, cujo 

viés é apreendido pelo produto. Trata-se de açúcar, produto industrializado para o consumo do 

Homem, em nada dizendo respeito aos produtores, que não arcam com o ônus tributário de 

facto. Ou seja, em âmbito de essencialidade social, a capacidade contributiva é premente para 

a determinação da carga tributária, no entanto trata-se da capacidade do consumidor final, não 

dos produtores.  

Desta forma, parece criticável que o governo federal crie norma tributária indutora 

baseada no IPI de modo a incentivar as indústrias de regiões menos desenvolvidas barateando 

seu custo de produção, inclusive com incentivos setorizados balizando-a no consumo de açúcar. 

Ora, não parece plausível que este tipo de incentivo fiscal acompanhe a noção de essencialidade 

social, posto que ela se destina a medir capacidade contributiva para verificar se há ou não 

manifestação de riqueza além do mínimo necessário, mas não para intervir no domínio 

econômico e equalizar custos de produção para usinas de cana. Não se questiona o objetivo 

macroeconômico visado pelo governo federal de desenvolvimento regional, mas a forma com 

que foram manejadas as justificativas, de modo que o Supremo legitimou a norma a partir da 

prescindibilidade do açúcar, o que permitiria um aumento de alíquota para São Paulo. Afinal, 

açúcar não é mais essencial em um lugar do que em outro, sendo verdadeiramente essencial a 

estrutura produtiva. 

A lei que cria incentivos fiscais aos produtores de algumas regiões não pode se alicerçar 

no princípio da redução das desigualdades regionais, posto que este se aplica à essencialidade 

econômica.  Ressalta-se, também, que a alíquota instituída de 18% é notoriamente abusiva, pois 

independentemente da essencialidade do açúcar na alimentação contemporânea, não parece 

razoável que este produto tenha uma alíquota superior a produtos de luxo como jatinhos. 

Novamente, não se questiona a legitimidade e a relevância da redução das desigualdades 

regionais, inclusive integrando um dos pilares da intervenção sobre o domínio econômico, 

contudo, o incentivo fiscal garantido ao arrepio da lógica intrínseca do IPI não merece 

prosperar. 

O segundo caso a ser tratado se refere a Clínicas de Fraturas e Ortopedia XV Ltda. v. 

União (RE 429.306).144 Neste, o contribuinte pleiteava a não incidência de IPI sobre importação 

de sistema de tomografia computadorizada para utilização em sua clínica médica, por meio de 

arrendamento mercantil. O relator, na ocasião, destacou a manutenção da incidência tributária 

 
144 Ibidem. RE 429.306/PR, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, Segunda Turma, julgado aos 01º/02/2011, DJE 

16/03/2011.  
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independentemente do negócio jurídico para obtenção do produto industrializado e ainda aduziu 

a não essencialidade do bem em questão, pois o equipamento médico não estaria albergado pela 

seletividade e não deveria gozar de tratamento favorecido.  

A questão específica quanto à incidência em operações de arrendamento mercantil não 

é foco deste estudo, no entanto, a seletividade, parece, foi mal aplicada in casu. Ocorre que o 

Ministro claramente afirmou que um sistema de saúde não integraria a ideia de um bem 

essencial à existência humana e deveriam ser privilegiados os princípios da capacidade 

contributiva e da livre iniciativa. Não parece assistir razão ao Supremo, ao passo que se 

confunde o conceito da essencialidade, sobretudo em sua perspectiva econômica.  

Ora, por mais que não haja imunidade aos materiais de saúde, sobretudo aos mais 

complexos, não existe dúvida de que eles trazem consigo uma forte carga axiológica de 

imprescindibilidade para a vida do homem. Mais do que isso, os sistemas de tomografia 

computadorizada estavam sendo adquiridos pela empresa a fim de aprimorar o serviço prestado, 

garantindo um ganho de sofisticação ao tratamento e eficiência para os pacientes, de modo que 

não seria nem um pouco exagerado classificar tais equipamentos como bens essenciais à 

atividade econômica do setor, além da capacidade desses sistemas auxiliarem os médicos a 

compreenderem melhor as diretrizes dos exames e inovarem em sua profissão.  

De todo modo, não se pode dizer que os sistemas deveriam gozar de tributação nenhuma, 

mas também não há dúvida de que eles refletem um alto grau de essencialidade econômica, 

merecendo maior atenção pelos editores da TIPI. Válido acrescentar que a capacidade 

contributiva estaria sendo tolhida, o que não traz eiva quando se utiliza outro critério 

suficientemente legítimo para distinguir os contribuintes. Da mesma forma, apenas haveria 

prejuízo à livre iniciativa se outra empresa, equivalente em atividade negocial, estivesse sendo 

prejudicada com essa redução de imposto, o que não se verifica, pois a essencialidade se 

manifesta diretamente no produto e não no contribuinte. Ou seja, a extensão de um certo grau 

de essencialidade, pelo menos em perspectiva econômica ao produto em questão não fere a livre 

iniciativa ou cria qualquer espécie de benefício específico.        

Por fim, encerrar-se-á com o caso União v. Biotécnica Industrial Agrícola S.A. (RE 

606.314).145 Diferentemente dos outros, este caso carece de julgamento, mas parece trazer uma 

oportunidade de o Supremo modificar sua jurisprudência, pois já conta com parecer muito 

sensato da PGR. Trata-se de uma empresa produtora de embalagens destinadas ao 

 
145 Ibidem. RE 606.314/PE, Rel. Ministro Roberto Barroso. Protocolado aos 21/11/2009.  
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acondicionamento de água mineral, inclusive a partir de diversas espécies de materiais, mas 

todas voltadas a manter em seu conteúdo o referido produto.  

A empresa entendeu por correto estender o tratamento tributário destinado à água 

mineral a suas embalagens, uma vez que estas apenas serviam como invólucro da primeira, de 

forma que não haveria distinção suficiente que justificasse uma alíquota de 10% para 

embalagens e zero para a água, enquanto produto claramente essencial. A Fazenda Nacional, 

por sua vez, aduziu que a empresa não produzia água e apenas as embalagens, estando a 

seletividade restrita à primeira. Houve repercussão geral reconhecida para a possibilidade de o 

Judiciário estabelecer alíquota inferior àquela atribuída pelo Executivo.  

O parecer da PGR foi favorável ao contribuinte, ressaltando a possibilidade do 

Judiciário controlar as alíquotas do IPI com base na seletividade, porém destacou que esse 

controle deveria ser de repressão máxima, ou seja, o Judiciário apenas poderia extirpar a 

alíquota iníqua do ordenamento, sem possibilidade de criar uma nova para o produto, que ficaria 

sem incidência tributária até o surgimento de nova alíquota.146  

Quanto ao mérito, defendeu-se a ilegalidade d’alíquota, uma vez que a embalagem 

exclusivamente voltada à água mineral se mostra apêndice de caráter inexorável, de modo que 

seu custo e carga tributária afetam diretamente o preço final do produto. E este, sendo essencial, 

deve espraiar sua tributação favorecida para todos os demais produtos industrializados que 

adiram diretamente a ele e sejam indispensáveis ao seu consumo. Com isso, justificar-se-ia que 

as embalagens gozassem da mesma alíquota conferida à água e, portanto, zero.  

Interessante destacar como um sistema tributário que não permita esse tipo de 

tratamento estendido é capaz de negar seus próprios princípios, ao passo que o encarecimento 

da embalagem seria refletido no encarecimento do produto essencial e, destarte, haveria 

limitação causada pelo administrador ao consumo de um bem essencial. Isso criaria, em última 

análise, incidência tributária sobre o consumidor que não manifesta capacidade contributiva, 

gerando uma verdadeira teratologia. 

 

 

 

 

 

 
146 BRASIL, Procuradoria Geral da República. Parecer nº 8.079/RJMB no RE nº 606.314/PE. 
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CAPÍTULO III. DA LEI DO BEM COMO POSITIVAÇÃO DO 

CONCEITO DE ESSENCIALIDADE ECONÔMICA 

 

III.1 Análise da Lei do Bem: o artigo 17 e seu inciso II 

 

III.1.1 Lei do Bem em seu contexto 

 

 A Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, introduziu no ordenamento jurídico 

brasileiro uma série de benefícios fiscais voltados à promoção da ciência, tecnologia e inovação 

no âmbito do mercado produtivo nacional. Juntamente com a Lei de Inovação e Pesquisa e o 

recente Código de Ciência e Tecnologia (Leis nº 10.973/04, e 13.243/16 e a EC 85/2015). Este 

verdadeiro marco legal, que se inicia no começo do século XXI, tem como objetivo maior 

fornecer apoio à inovação e segurança jurídica tanto a empresários nacionais quanto a 

investidores.  

 Este afã do governo federal pode ser explicado pela premência de uma política de 

Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) capaz de desenvolver um ambiente propício ao 

florescimento de novas tecnologias em nível nacional. O marco legal não é apenas a 

consubstanciação de uma política pública, mas também um enorme esforço de criar um 

ambiente capaz de consolidar instrumentos jurídicos pré-existentes e garantir eficiência ao 

Sistema Nacional de Inovação (SNI ou SNCTI).  

 Batizada pelo nome de “Lei do Bem”, esta norma instituiu uma série de regimes 

especiais de tributação sobre produtos e serviços relacionados ao universo da CT&I, sobretudo 

do ponto de vista de incentivo ao empresário nacional. Foi instituído o Regime Especial de 

Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação – 

REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - 

RECAP e o Programa de Inclusão Digital. Além, é claro, de uma série de incentivos fiscais 

voltados à inovação tecnológica, dispostos sobre tributos diversos e todos com o claro objetivo 

de estimular a produção, a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias. Torna-se muito 

clara, portanto, a espécie de política pública que encerra a referida lei, encaixando-se no 

chamado fomento à inovação ou auxílio do lado da oferta em busca de incremento produtivo, 

sobretudo do ponto de vista de seu valor agregado. 

 Um traço histórico, característico das empresas brasileiras, é o distanciamento em 

relação aos grandes saltos tecnológicos que impulsionaram a indústria e o crescimento 
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econômico nos países centrais a partir da segunda metade do século XIX. 147  Apesar de 

sucessivas políticas voltadas ao “catch up” e à substituição das importações, muito pouca 

atenção foi dada às atividades de concepção, desenvolvimento e projeto de novos produtos pelas 

políticas públicas nacionais. Ou seja, a verdadeira endogeneização dos centros produtivos e do 

coração tecnológico por trás da indústria jamais foi realizada no Brasil, apesar de sucessivos 

esforços em busca deste ganho de competitividade e complexidade do tecido produtivo, cuja 

importância se reflete na extraordinária capacidade das empresas estrangeiras de gerar riqueza.  

 Poder-se-ia caracterizar a indústria nacional como formada por cadeias produtivas 

dominadas por multinacionais com baixa competitividade e voltadas ao mercado interno, 

estrutura metal-mecânica de baixa complexidade e produtividade, mão de obra não-qualificada 

e baixíssima atividade de pesquisa, desenvolvimento e engenharia produtiva no âmbito 

privado.148 Com efeito, uma política industrial brasileira deveria ter como finalidade a mudança 

desta estrutura, de modo a potencializar as condições de operação e endossar o ganho de 

competitividade da nossa produção. Hoje, a indústria mundial de ponta se move pela inovação 

com base em desenvolvimentos tecnológicos associados a novos materiais e a novos processos 

de produção mais limpos, com o cuidado de usar e gerar produtos voltados para a poupança 

energética.    

 Eis a teleologia maior por detrás de qualquer política voltada ao incentivo em CT&I: 

desenvolvimento de mercados e empresas mais eficientes capazes de gerar riqueza e solucionar 

problemas locais por meio da tecnologia. A melhor forma de atingir esses objetivos, tão caros 

à nossa sociedade e expressos no Texto Constitucional, é por meio da escalada rumo à fronteira 

tecnológica. Daí que surge a necessidade por leis voltadas à promoção de tecnologia e ganho 

de eficiência pelas empresas nacionais, sobretudo por meio de fomento a pesquisa e 

desenvolvimento e à exportação dos bens concebidos.  

 

III.1.2 Artigo 17 e os incentivos à inovação tecnológica   

 

 O artigo 17, da referida lei inaugura propriamente os incentivos fiscais voltados à 

inovação tecnológica. A norma se destina às pessoas jurídicas que realizam atividades de 

pesquisa e desenvolvimento de inovação. Estes incentivos foram instituídos para estimular 

 
147  SALERNO, Mário Sérgio. “Políticas de inovação no Brasil: desafios de formulação, financiamento e 

implantação.” In: COUTINHO, Diogo R.; FOSS, Maria Carolina; MOUALLEM, Pedro Salomon B. 

(organizadores). Inovação no Brasil: avanços e desafios jurídicos e institucionais. São Paulo: Edgar Blücher Ltda., 

2017, p. 82-85. 
148 Ibidem. 
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investimentos privados em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, seja na concepção de 

novos produtos, como processos de fabricação, seja na agregação de novas funcionalidades ou 

características ao produto ou processo que gerem melhorias incrementais e efetivo ganho de 

qualidade, resultando em maior competitividade no mercado. Os benefícios possuem o objetivo 

de estimular a fase de maior incerteza quanto à obtenção de resultados econômicos e financeiros 

pelas empresas, que está relacionado ao processo de criação e testes de novos produtos e 

processos, e até mesmo no aperfeiçoamento destes. 

 Nesse sentido, uma primeira característica fundamental sobre a Lei do Bem é a 

necessidade de o contribuinte efetivamente realizar as atividades de P&D, fazendo uso 

apropriado dos bens de capital adquiridos e investindo na modernização de sua produção. Não 

basta, pois, uma mera aplicação possível dos bens sujeitos aos incentivos, devendo estes 

possuírem aplicação certa e determinada na cadeia produtiva e de pesquisa da empresa. Com 

isso, fica claro como a renúncia fiscal é sustentada por imediatas contrapartidas do setor 

privado.  

 A maioria dos incentivos se relaciona ao Imposto sobre a Renda, mas para a análise 

deste estudo, caberá investigar mais a fundo o inciso II do artigo 17, relacionado 

especificamente ao IPI. Dispõe que haverá redução de 50% do imposto incidente sobre 

equipamentos, máquinas, aparelhos e instrumentos, bem como os acessórios sobressalentes e 

ferramentas que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento 

tecnológico.  

Os incentivos se aplicam a produtos industrializados nacionais ou importados, e 

dependem também da prestação anual de informações junto ao Ministério da Ciência, 

Tecnologia, Inovações e Comunicações, conforme disposto no artigo 14, do Decreto nº 

5.798/06. 149  Essas informações devem ser fornecidas por meio de formulário, com 

detalhamento dos projetos de pesquisa e adequação dos insumos, objeto dos incentivos à 

pesquisa.  

Da dicção legal, pode-se extrair a preocupação do legislador em relação à utilização que 

recairá sobre o produto industrializado, ou seja, não basta ser um bem de capital importante 

para a sobrevivência da empresa, é estritamente necessário que ele seja usado em uma atividade 

de P&D para que goze do benefício. Além disso, o rol de bens, por incluir termos como 

 
149 Art. 14. A pessoa jurídica beneficiária dos incentivos de que trata este Decreto fica obrigada a prestar ao 

Ministério da Ciência e Tecnologia, em meio eletrônico, conforme instruções por este estabelecidas, informações 

sobre seus programas de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, até 31 de julho de cada 

ano. 
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“equipamentos” e “acessórios” de maneira genérica, apresenta-se claramente como 

exemplificativo e possibilita a extensão do conceito para quaisquer insumos fundamentais 

voltados à inovação. É evidente como a norma se debruça sobre P&D como atividade desejada 

socialmente e ensejada pela indução tributária presente, em clara demonstração do caráter 

essencial destes bens, quando voltados à atividade inovadora e ao ganho de competitividade. 

 

III.1.3 Resultados e perspectiva 

 

 A Lei do Bem constitui, hoje, o segundo maior conjunto de incentivos fiscais voltados 

a CT&I, estando atrás apenas da Lei de Informática, e poupando bilhões de reais anualmente 

aos contribuintes. Esse dado, aparentemente motivador, é, no entanto, pouco representativo, 

uma vez que, apesar da elevação dos investimentos privados em P&D, estes não têm sido 

suficientes para ampliar a produtividade das empresas beneficiadas e os programas de incentivo 

precisam de melhor calibragem para superar a relativa pulverização das inovações e aumentar 

a produção tecnológica.150 

 Por outro lado, destaca-se que a lei se posiciona como intervenção de relativo sucesso 

potencial, uma vez que é dotada de enorme permeabilidade no tecido industrial brasileiro e 

voltada a ganhos mais expressivos de competitividade e produtividade, diferentemente de 

outras políticas históricas como a Zona Franca de Manaus, que acabou gerando pouquíssimos 

frutos devido à manutenção de estruturas produtivas de baixa e média complexidade.151 Esta é 

uma grande conquista da Lei do Bem, uma vez que consegue atuar nos dois principais campos 

de incremento de competitividade empresarial, incentivando os empresários a inovarem e 

auxiliando seus produtos a ingressarem no ultra competitivo mercado internacional.  

 Em estudo recente, André Rauen compilou diferentes percepções sobre os impactos da 

referida lei e chegou a conclusões interessantes. 152  A introdução da lei aumentou 

significativamente os dispêndios realizados por empresas em P&D interno, passando de 7% a 

11%, de 2012 a 2017. Com isso, aumentou não só a aquisição de bens de capital voltados à 

inovação, como também a contratação de profissionais técnicos pelas empresas, tanto 

brasileiros quanto estrangeiros. Com isso, o ganho de competitividade forçou empresas a 

 
150 RAUEN, André Tortato. “Avaliação de políticas federais de inovação: desconexão e ausência.” In: Ob. cit. 

Nota 147, p. 128-143. 
151  GALA, Paulo; RONCAGLIA, André. Brasil, uma economia que não aprende: novas perspectivas para 

entender nosso fracasso. São Paulo: Edição do Autor, 2020, p. 169-170.  
152 RAUEN, André Tortato. Ob. cit. Nota 150, p. 135, Tabela 5.3: “Principais avaliações de resultados e impactos 

da Lei do Bem, segundo objetivo, metodologia e achado.” 
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disponibilizarem maiores fatias do ativo empresarial aos investimentos em inovação, chegando 

a compor a principal contribuição, de modo que se potencializou o investimento em 

competitividade em detrimento da distribuição de resultados, ao menos em um primeiro 

momento. Além disso, estima-se que, sem a lei, poderia haver um decréscimo de até R$ 1 bi 

despendido com P&D, o que seria extremamente prejudicial a longo prazo às empresas, ao 

tecido produtivo e à manutenção de serviços técnicos.  

 Por conseguinte, apesar de relativa timidez, a Lei do Bem se mostra capaz de estimular 

investimentos privados em P&D, atingindo, assim, seu objetivo e possui grande potencial no 

sentido de elevar a produtividade da firma brasileira.  

 Obviamente que a consecução final da política nacional de inovação e desenvolvimento 

tecnológico depende de uma série de outros elementos, incentivos e marcos regulatórios. 

Destacam-se as subvenções diretas, por meio de bancos de desenvolvimento, os financiamentos 

públicos às atividades de pesquisa, o incremento da segurança jurídica, a maior dinamização da 

relação universidade-empresa e, também, as chamadas garantias de demanda, por meio de 

encomendas tecnológicas a empresários nascentes.  

De toda sorte, é evidente o papel do Estado na formação e garantia de eficácia das 

políticas voltadas à inovação tecnológica, sobretudo devido ao enorme risco que essas práticas 

encerram. Com isso, incentivos fiscais à P&D privada se mostram como um excelente método 

para incrementar o ganho de competitividade e aumentar a complexidade do tecido produtivo 

nacional, devendo ser endossadas e ampliadas com o passar do tempo.   

 

III.2 Conceito de inovação tecnológica 

 

 Mas afinal, o que significa inovação tecnológica e qual o papel da pesquisa e do 

desenvolvimento? 

 A própria lei traz o conceito em seu artigo 17, §1º, pelo qual se considera inovação 

tecnológica a concepção de novo produto ou processo de fabricação, bem como a agregação de 

novas funcionalidades ou características ao produto ou processo que implique melhorias 

incrementais e efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade 

no mercado.  

Deste modo, pode-se depreender que o termo inovação engloba uma miríade de atitudes 

concretas do empresário sobre o produto, sobre o processo produtivo ou até sobre a operação 

em mercado, capazes de incrementar a sua competitividade. Ou seja, a inovação está 

intimamente relacionada ao escopo mercadológico do setor e deve ser compreendida em uma 
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perspectiva comparativa em relação aos demais agentes daquele mercado ou que atuam sobre 

determinado produto ou serviço. A inovação, destarte, poderia ser entendida como a capacidade 

de uma empresa se sobressair no mercado e obter a primazia na competição, de forma a garantir 

uma geração de riqueza incremental e diretamente relacionada aos seus investimentos.      

 Entretanto, um traço fundamental presente no campo da inovação é o chamado “risco 

tecnológico”153, presente em todos os projetos que envolvem algum tipo de salto tecnológico 

ou mudança de paradigma já instalado no mercado. Ou seja, toda vez que uma empresa realiza 

um investimento para inovar e buscar superar a competição, surge uma série de incertezas 

relacionadas aos resultados da ideia inicial. Não é incomum que tentativas de inovar acabem 

em completo fracasso ou apenas gerem resultados ínfimos e impassíveis de serem absorvidos 

pela empresa em busca da geração de novas riquezas.  

É exatamente neste ponto que emerge a importância de pesquisa e desenvolvimento, tão 

caro à legislação e que, muitas vezes, confunde-se com a própria ideia de inovação. Ora, P&D 

é justamente o meio pelo qual pode se chegar a uma inovação, inexistindo qualquer garantia ou 

certeza de sucesso. Por esta razão, o incentivo, de forma muito acertada, reside na prática da 

pesquisa, uma vez que os resultados positivos são raros e a mera atividade laboratorial já 

envolve o dispêndio de vultosos investimentos, que são endossados pela renúncia fiscal e 

almejam fomentar a pesquisa em busca de uma possível inovação. Ausente o auxílio estatal, o 

tamanho do risco acaba impedindo tais investimentos.  

Para tanto, o legislador, principalmente no Decreto nº 5.798/06, reafirma conceitos 

uniformizados mundialmente pelo Manual de Frascati, da OCDE, que conceitua a inovação 

como fruto do trabalho criativo levado a cabo de forma sistemática para aumentar o campo de 

conhecimento do Homem e da sociedade e a utilização deste para criar novas aplicações, obtido 

por meio da investigação e desenvolvimento experimental. 154  Para tanto, como método 

principal para o alcance da inovação, elegeu-se a pesquisa/investigação e desenvolvimento, que 

pode ser seccionada em três grandes espécies: pesquisa de base dirigida, pesquisa aplicada e 

desenvolvimento experimental. 

 A pesquisa de base dirigida é representada por trabalhos executados com o objetivo de 

adquirir conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao 

desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores. A pesquisa aplicada é formada 

 
153 SANTOS, Fábio Gomes dos; TONETTI, Rafael Roberto Hage; MONTEIRO, Vítor. “Desafios jurídicos para 

o fomento financeiro da inovação pelas empresas”. In: Ob. cit. Nota 147, p. 183. 
154 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. Manual de Frascati: Proposta de 

práticas exemplares para inquéritos sobre investigação e desenvolvimento experimental. Edição concebida por 

F.Iniciativas. Coimbra: Gráfica da Universidade de Coimbra, 2007, p. 43. 
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por trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos conhecimentos, com vistas ao 

aprimoramento de produtos, processos e sistemas. Já o desenvolvimento experimental inclui 

trabalhos sistemáticos a partir de conhecimentos pré-existentes, visando à comprovação ou 

demonstração da viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e 

serviços ou ainda um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos. Além disso, 

não se excluem as pesquisas realizadas em diferentes unidades da empresa ou até realizadas de 

maneira informal ou ocasional, que também podem perfeitamente conceber inovações.   

Importante frisar que, como todas as etapas constituem o mesmo gênero de P&D e, 

igualmente, são atividades passíveis do benefício fiscal em voga, pouco importa para qual 

atividade específica o bem de capital tenha sido comprado pela empresa, bastando que se 

encaixe em uma dessas funções para que se caracterize o uso em P&D e se permita a redução 

de 50% do valor total do IPI. Torna-se clara, pois, a escolha do legislador em garantir um 

tratamento menos gravoso a esses bens, quando aplicados em atividade econômica de grande 

relevância, ou, em suma, essencial.  

 

III.3 Por que pesquisa e desenvolvimento tecnológico são essenciais 

 

III.3.1 P&D como motor do desenvolvimento econômico  

 

 O desenvolvimento econômico é uma transformação estrutural que leva pessoas da 

agricultura para a indústria e depois para os serviços modernos, um processo intimamente 

relacionado à Revolução Industrial e gestado pela sofisticação tecnológica do tecido produtivo 

de uma nação.155  

 Este patamar de complexidade econômica, detido pelos países considerados 

desenvolvidos na divisão internacional do trabalho, só foi alcançado por meio da criação e da 

apropriação de uma densa rede de propriedade intelectual que circunda a indústria moderna. 

Ou seja, a característica principal das mais fortes economias do globo é a sua capacidade de 

produzir bens e serviços de alta complexidade e com imenso valor agregado devido ao seu 

conteúdo tecnológico. Este fenômeno, responsável por incrementar sobremaneira a capacidade 

de geração de riqueza por um país, apenas é alcançado por meio de um contínuo e agressivo 

processo de inovação, de forma que os mercados centrais sempre se projetam ao encontro da 

fronteira tecnológica, onde residem os lucros extraordinários e oligopolísticos. 

 
155 BRESSER-PEREIRA; Luís Carlos. A construção política do Brasil: sociedade, economia e Estado desde a 

Independência. São Paulo: Editora 34. 
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 Um outro traço característico de países que possuem uma estrutura produtiva complexa 

e sofisticada é a intensidade com que suas empresas investem nos setores de pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e serviços.156 Isto demonstra como as empresas que já 

detêm participação relevante no mercado mundial e auferem lucros extraordinários com seus 

negócios tendem a manter sua posição e continuar gerando riqueza em escalas cada vez 

maiores. Para tanto, mostra-se imprescindível o contínuo aprimoramento de seus produtos e a 

manutenção de sua produtividade, em outras palavras, a inovação é condição de sobrevivência 

das empresas nos mercados ultra competitivos contemporâneos.  

  Interessante notar como o caminho traçado pela inovação no mercado mundial e ao 

longo da História aponta para a produção de bens cada vez menos ubíquos e mais relacionados 

ao processo industrial. Ora, apenas a indústria é capaz de criar retornos crescentes de 

produtividade e conceber economias de escala e de escopo, aumentando a produtividade 

agregada ao passo que as empresas se especializam em produzir bens complexos.157  

Portanto, a participação do setor industrial na economia de um país é determinante para 

compreender o seu nível de desenvolvimento, ao contrário da produção de commodities, bens 

considerados não complexos e que são incapazes de gerar retornos crescentes de escala ou ainda 

remunerar seus trabalhadores com salários mais altos, devido ao baixo valor agregado de sua 

produção.   

 No entanto, a simples produção industrial não basta para explicar a riqueza de uma 

nação. A verdadeira complexidade e sofisticação de uma economia reside na sua constante 

transformação e aprimoramento, verdadeira metamorfose em busca de novidades. Nessa 

perspectiva, conclui-se que o grande fator responsável pelo desenvolvimento econômico de um 

país industrializado é a chamada “mudança técnica”158, conceito que abarca toda e qualquer 

variação positiva da produção nacional à exceção de capital e trabalho.  

 Por conseguinte, tornam-se claras duas premissas à luz da teoria do desenvolvimento 

econômico: a industrialização tem papel central e a inovação se mostra responsável por 

sustentar o aumento de produtividade e de retornos positivos de escala. A complexidade 

produtiva da pauta exportadora reflete a ascensão da escada tecnológica por um país e esse 

processo apenas é alcançado por meio da promoção de pesquisa e desenvolvimento, capaz de 

conceber a inovação e convertê-la em geração de riqueza. 

 
156 GALA, Paulo; RONCAGLIA, André. Ob. cit. Nota 151, p. 25.  
157 GALA, Paulo. Complexidade econômica: uma nova perspectiva para entender a antiga questão da riqueza 

das nações. São Paulo: Contraponto, 2017, p. 27. 
158 MAZZUCATO, Mariana. O estado empreendedor: desmascarando o mito do setor público vs. setor privado. 

São Paulo: Portfolio-Penguin, p. 63. 
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III.3.2 Construção de um Sistema Nacional de Inovação  

 

A capacidade de um país gerar inovações demanda um complexo arranjo institucional, 

no qual a ação governamental se mostra decisiva para o desempenho das empresas inovadoras. 

A inovação pode ser entendida, sobretudo, como resultado da habilidade de uma política 

pública estruturar arranjos capazes de induzir as empresas a investir em inovação e a estimular 

a interação entre elas, as universidades e o próprio Estado (a chamada “hélice tripla”).159  

A intrincada rede de instituições em torno de políticas de inovação se traduz nos 

chamados Sistemas Nacionais de Inovação, que refletem a existência de um conjunto de 

institutos jurídicos cuja atuação coordenada determina o desempenho inovador de um país.160    

O modo como são avaliados demonstra a importância dos mecanismos e instrumentos 

de coordenação institucional na missão de inovar. As variáveis consideradas nessas avaliações 

dizem respeito ao modo como cada sistema é capaz de promover articulação entre empresas; 

entre empresas, universidades e institutos de pesquisa; bem como a habilidade em difundir 

conhecimento e informação para empresas e promover mobilidade de pessoal técnico no âmbito 

dos governos e entre governos e a iniciativa privada.161 

Construir um Sistema Nacional de Inovação é uma das mais árduas tarefas de criação 

institucional que se pode imaginar. Esse desafio é enfrentado pelo Brasil atualmente e nele, é 

possível contar com um nada desprezível arcabouço jurídico resultante de instituições criadas 

em diferentes contextos e fases desde a segunda metade do século passado.  

Os mais significativos entraves à inovação no Brasil não resultam da falta de normas ou 

de regulamentação, mas da visível dificuldade de fazer o aparato existente operar simultânea e 

harmonicamente, isto é, de forma sistêmica. Há problemas de efetividade das políticas 

existentes, que decorrem de falhas de coordenação, de seletividade, de interação nas relações 

público-privadas, bem como de problemas ligados à capacidade de aprendizado e de 

experimentação nas ações nos arranjos institucionais e jurídicos em vigor.  

A Lei do Bem e as demais normas que compõe o marco regulatório da promoção de 

políticas CT&I mencionadas supra refletem uma contribuição do legislador em reduzir essas 

distorções e promover esta política pública por meio do Direito Tributário. Destarte, a 

 
159 COUTINHO, Diogo R.; FOSS, Maria Carolina; MITERHOF, Marcelo. “Articulação para a Inovação: o caso 

Magnamed”, acessado aos 06/07/2020 em https://www.jota.info/coberturas-especiais/inova-e-acao/articulacao-

para-a-inovacao-o-caso-magnamed-28042020.  
160 NELSON, Richard R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. New York: Oxford University 

Press, 1993, p. 3. 
161 Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE. “National Innovation Systems”, 

1997, p. 7. 
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tributação se mostra um importante instrumento na busca pelo incremento da capacidade 

inovadora das empresas brasileiras, sobretudo por meio da renúncia fiscal focada na realização 

de pesquisa e desenvolvimento, ou seja, por meio da desoneração tributária daquilo que é 

considerado essencial para a economia brasileira.  

 

III.3.3 Economias complexas são menos desiguais  

 

 Como visto, complexidade econômica é o termo que se dá à estrutura econômica de uma 

nação concentrada na produção industrial e capaz de produzir, com alta eficiência, bens e 

serviços não ubíquos e com alto valor agregado. Desta forma, emergem economias de escala, 

ganhos crescentes de produtividade e geração extraordinária de riquezas.  

No entanto, não é apenas do lado da produção que a sofisticação produtiva irradia seus 

efeitos, sendo certo que o ganho de complexidade é diretamente responsável pela redução da 

desigualdade social. Isto demonstra, grosso modo, como a medida de sofisticação do tecido 

produtivo nacional aponta para um verdadeiro indicador do nível de desenvolvimento 

socioeconômico. 

À luz da íntima relação trinomial entre complexidade econômica, inovação tecnológica 

e desenvolvimento, torna-se, cada vez mais nítida, a relevância do processo de inovação como 

verdadeiro pilar do crescimento socioeconômico sustentável de um país. Ora, a geração de 

riqueza por parte da indústria nacional depende da sua capacidade inovadora e esta, por sua vez, 

depende das atividades voltadas a P&D. 

Sob a ótica dos trabalhadores e empresas, o aumento da produtividade e valor agregado 

dos bens e serviços ofertados ao mercado permite aumentos expressivos e sustentados de 

salários reais. O caminho da distribuição de renda deve ser conjugado com o do aumento da 

produtividade, criando um ciclo virtuoso de aumento da repartição de ganhos produtivos. 

Arranjos produtivos inovadores e sofisticados são capazes de gerar um ambiente mais propício 

para a criação de riqueza, tanto na perspectiva empresarial quanto do ponto de vista do aumento 

geral do valor do trabalho assalariado. 162  

Noutras palavras, a inovação tecnológica, com consequente ganho de produtividade 

quantitativo e qualitativo, pode desempenhar verdadeiro papel de motor de redução da 

desigualdade social ao promover uma distribuição justa e sustentada da riqueza gerada, com 

 
162 GALA, Paulo; RONCAGLIA, André. Ob. cit. Nota 151, p. 163-168. 
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trabalho e capital alinhados na mesma direção e com benefícios mútuos, rumo aos ganhos de 

capacidade produtiva. 

 Nesse sentido, o papel da inovação ganha um matiz ainda mais expressivo no contexto 

de países que elegeram como política fundamental a superação do subdesenvolvimento. Como 

visto anteriormente, a condição periférica na economia mundial reduz o Brasil a um papel de 

pouco destaque no mercado mundial, com baixa produtividade e baixíssimo nível de inovação. 

Em suma, as estruturas subdesenvolvidas do país lhe incutem uma economia pouco complexa 

e concentrada na exploração de commodities, incapaz de difundir prosperidade ou altos salários 

para a população em geral, que fica presa na chamada “armadilha da renda média”, ou seja a 

riqueza gerada pela nação não é suficiente para suprir as necessidades de toda sua população, e 

parte expressiva dela é relegada à pobreza. 

 Em suma, é interessante notar a duplicidade dos ganhos advindos da inovação, 

porquanto ela pode gerar não só economias mais competitivas, como sociedades mais justas, 

posicionando-se como uma verdadeira política-objetivo da nação brasileira. O modelo 

econômico baseado na sofisticação do tecido produtivo, e defendido nesta pesquisa, revela 

como o crescimento da produtividade e de seu valor agregado são pilares essenciais para a 

superação do subdesenvolvimento. E, neste deslinde, a pedra angular para a modificação das 

estruturas produtivas e consequente ganho de complexidade se alicerça em um intenso processo 

de inovação tecnológica, obtido por meio de atividade de pesquisa e desenvolvimento na 

indústria e nas demais empresas. O caminho para o desenvolvimento não é outro senão o da 

aprendizagem produtiva e agregação de valor por meio de conteúdo tecnológico.    

 

III.4 Centralidade da inovação na ordem constitucional 

 

III.4.1 A Emenda Constitucional nº 85/2015 

 

A EC nº 85, de 26 de fevereiro de 2015, alterou uma série de dispositivos do Texto 

Maior para introduzir um verdadeiro marco regulatório concernente às políticas públicas de 

promoção de ciência, tecnologia e inovação no ordenamento jurídico nacional. Mais 

especificamente, a emenda alçou as políticas de CT&I ao patamar constitucional, de forma que 

elas passaram a compor diretrizes fundamentais da atuação do Estado brasileiro em todas as 

suas esferas, sobretudo no domínio econômico.  

O legislador constituinte derivado, em face da criação de leis voltadas à promoção das 

políticas de CT&I, deu um passo plus ultra, para cristalizar na Constituição a motivação do 
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regramento infraconstitucional. Ou seja, criou-se um arcabouço jurídico de hierarquia máxima, 

responsável por amparar as demais normas e criar um amálgama entre elas, ensejando uma 

atuação sistêmica do Poder Público por seus diferentes entes federados.  

Portanto, pode-se depreender que, apesar de ser posterior a algumas normas (como a 

própria Lei do Bem), a EC nº 85 e a criação do chamado “Código de Ciência e Tecnologia”163 

vêm para embasar de forma jurídica e teleológica todo o regramento derivado. Com isso, a 

justificativa maior da implementação dessas políticas públicas passou a ser um mandamento 

constitucional e de primeira necessidade na consecução do Estado.  

A emenda não cria de fato qualquer política ou ação concreta, em verdade ela confere 

novas competências administrativas164  e legislativas 165  para todos os entes federados, que 

deverão passar a estimular a criação de tecnologia e a promover ciência e inovação por meio de 

ensino e pesquisa. 

Mais avante no diploma legal, encontra-se sua maior contribuição, com modificações 

no Capítulo IV da Constituição, que trata especificamente sobre as políticas de CT&I. Neste 

segmento, destaca-se a cabeça do artigo 218, que cria verdadeiro poder-dever ao Estado para 

promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa, a capacitação científica e 

tecnológica e a inovação. Em seu parágrafo 1º, consagra-se o tratamento prioritário garantido à 

pesquisa científica básica e tecnológica, tendo em vista o bem público e o progresso da inovação 

no país. Ora, torna-se nítido o desejo do constituinte derivado de alçar o incentivo de P&D à 

categoria de política prioritária, ou seja, indispensável ao Poder Público e preferível às demais. 

Uma última observação merece o parágrafo 6º, pelo qual o Estado estimulará a 

articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo. 

Materializa-se, portanto, o mister governamental de promover a harmonia entre os diversos 

agentes responsáveis pela inovação, sobretudo os componentes da “hélice tripla”: 

universidades, institutos de pesquisa estatais e o mercado, consubstanciado nas empresas. Desta 

forma, caberá ao Estado o papel de instituição articuladora, capaz de promover a maior 

eficiência possível para as interações entre os diferentes agentes, diminuindo fricções e a 

incerteza jurídica de um lado, e dilatando a simetria informacional e o compartilhamento de 

resultados, do outro. Com isso, insere-se no papel estatal a responsabilidade pelo estímulo às 

 
163 BUCCI, Maria Paula Dallari; COUTINHO, Diogo R. “Arranjos jurídico-institucionais da política de inovação 

tecnológica: uma análise baseada na abordagem de direito e políticas públicas”. In: Ob. cit. Nota 147, p. 329. 
164 Art. 23: É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: V - proporcionar 

os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação.  
165 Art. 24: Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: IX - educação, 

cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. 
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atividades CT&I e sua consequente desburocratização, de modo a reduzir os custos de transação 

e possibilitar o inexorável dinamismo que esta atividade exige.   

 

III.4.2 Artigo 219 e a interação com o mercado 

 

 Superadas as linhas gerais traçadas pela nova abordagem do ordenamento jurídico às 

políticas de CT&I, sobretudo elevando-as à hierarquia constitucional, faz-se mister uma atenção 

especial às novidades introduzidas no artigo 219.  

 Como visto anteriormente nesta pesquisa166, este artigo é fundamental para compreender 

a dimensão transformadora do projeto constitucional de superação do subdesenvolvimento. Ele 

versa que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a 

viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o bem-estar da população e a 

autonomia tecnológica do País. Ora, trata-se de verdadeira cristalização de todo o projeto 

constitucional, porquanto encerra em um único artigo a promoção do desenvolvimento 

socioeconômico por meio do mercado que, posto em marcha pelo Estado, é capaz de garantir 

as condições de sobrevivência e enriquecimento da população, concomitantemente à promoção 

da verdadeira soberania nacional, por meio da autonomia tecnológica. Não é exagero se referir 

ao artigo em voga como síntese da superação do subdesenvolvimento e concretização do projeto 

constitucional.  

 Com este panorama, pode-se adentrar as novidades trazidas pela emenda. 

Diferentemente dos outros dispositivos, que tratavam de forma generalizada e abstrata das 

políticas a serem incentivadas, o artigo 219 trata de uma relação específica e basilar para todo 

o funcionamento do sistema. Enquanto a maior parte da emenda concebe um poder-dever geral 

do Estado de incentivar as políticas de CT&I, os dispositivos em questão versam 

especificamente sobre a implantação delas no âmbito da relação dúplice e interdependente do 

Estado com o mercado. Ou seja, deixa-se a hélice tripla de lado para focar na relação destas 

duas instituições, sobretudo porque o mercado faz parte do patrimônio da nação e, assim, poderá 

ser manipulado a fim de que cumpra o seu propósito constitucional, qual seja, alavancar a dupla 

emancipação furtadiana.167 

 
166 Ver nota 75. 
167  Nesse sentido: GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 14ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2010; BERCOVICI, Gilberto. Direito Econômico do Petróleo e dos Recursos Minerais. São Paulo: 

Quartier Latin, 2011. 
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 O parágrafo único roga que “O Estado estimulará a formação e o fortalecimento da 

inovação nas empresas, bem como nos demais entes, públicos ou privados, a constituição e a 

manutenção de parques e polos tecnológicos e de demais ambientes promotores da inovação, 

a atuação dos inventores independentes e a criação, absorção, difusão e transferência de 

tecnologia.” Nessa toada, torna-se clara a intenção do legislador em dar um passo além do 

constituinte originário quando estabeleceu as diretrizes gerais do caput, porquanto o parágrafo 

único traz verdadeiro método, pelo qual o Estado deverá enveredar. Se a superação do 

subdesenvolvimento depende, ao menos em um flanco, da promoção da autonomia tecnológica 

do País e consequente emancipação externa, é igualmente certo que o mesmo diploma legal 

elege o estímulo à inovação nas empresas, bem como em parques tecnológicos e por inventores 

independentes, além da transferência de tecnologia como verdadeiros métodos legítimos para 

se alcançar a teleologia constitucional. 

 Por conseguinte, pode-se depreender que a emenda trouxe um verdadeiro norte às 

políticas de estímulo econômico, por meio das quais o Estado intervém no domínio econômico. 

Ora, traça-se um critério muito claro tanto no modo quanto na finalidade da intervenção estatal. 

De um lado, a intervenção será preferencialmente orientada a estimular a capacidade inovadora 

das empresas, de modo que elas venham a aumentar sua competitividade no mercado e possam 

agregar conteúdo tecnológico aos seus produtos e, de outro, essa intervenção visa ao 

desenvolvimento de tecnologias úteis à nação, de modo que possam trazer bem-estar social e 

promover a autonomia tecnológica, verdadeira perfectibilização do postulado da soberania 

nacional.         

 Por fim, os dois últimos dispositivos da emenda, são novos artigos vinculados ao 219.168 

Eles versam especificamente sobre a necessidade de coesão, não só entre as políticas de CT&I, 

como entre os estímulos fornecidos pelo Estado. Cria-se, pois, a possibilidade de utilização de 

instrumentos de cooperação entre o Poder Público e as entidades privadas, de modo que possa 

haver uma interação cada vez menos dificultosa e mais apta a gerar frutos.  

 
168 Art. 219-A. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão firmar instrumentos de cooperação 

com órgãos e entidades públicos e com entidades privadas, inclusive para o compartilhamento de recursos 

humanos especializados e capacidade instalada, para a execução de projetos de pesquisa, de desenvolvimento 

científico e tecnológico e de inovação, mediante contrapartida financeira ou não financeira assumida pelo ente 

beneficiário, na forma da lei; 

Art. 219-B. O Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) será organizado em regime de 

colaboração entre entes, tanto públicos quanto privados, com vistas a promover o desenvolvimento científico e 

tecnológico e a inovação. § 1º Lei federal disporá sobre as normas gerais do SNCTI. § 2º Os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios legislarão concorrentemente sobre suas peculiaridades. 
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O chamado SNCTI (ou SNI) é eleito a projeto central dentro da interação entre Estado 

e mercado, de modo que não bastarão estímulos unilaterais ou institutos jurídicos balcanizados. 

Em verdade, cumpre criar uma verdadeira atuação sistêmica entre os diferentes elementos da 

hélice tripla, capaz de organizar os agentes e colocá-los em marcha rumo à consecução de 

projetos inovadores. 

Resta claro, portanto, que a inovação tomou um verdadeiro papel central no texto 

constitucional e passou a compor o norte das políticas de estímulo ao mercado. Ademais, a 

promoção da capacidade inovadora da economia brasileira, enquanto principal justificativa 

estatal para intervenção no domínio econômico, corrobora largamente a teoria que defende o 

ganho de complexidade e a consequente sofisticação do tecido produtivo como objetivos 

maiores da economia nacional. Não seria exagerado apregoar que a Constituição internalizou a 

promoção da inovação tecnológica como verdadeira motivação da política econômica, 

industrial e financeira para o século XXI. Igualmente sensato seria apontar que a inovação 

tecnológica, em sua dimensão emancipatória, ocupa lugar de destaque no princípio jurídico-

econômico da soberania nacional. 

 

III.4.3 Positivação do conceito de essencialidade econômica 

 

 A Lei do Bem, em seu artigo 17, inciso II, ao tratar especificamente do imposto sobre 

produtos industrializados incidente sobre bens de capital destinados a pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico, cria no ordenamento jurídico um tratamento especial para esta 

categoria de produtos. Verdadeira isenção fiscal parcial (de 50%), que reduz largamente o valor 

total a ser recolhido e visa a estimular a aquisição destas espécies de produtos.  

 Interessante notar como o dispositivo em análise possui uma dupla exigência para a 

concessão do benefício. O produto industrializado deve, necessariamente, apresentar uma 

característica intrínseca, ao ser um bem de capital utilizado na atividade empresarial da pessoa 

jurídica, e uma extrínseca, devendo ser efetivamente utilizado nas atividades de P&D voltadas 

à inovação tecnológica e ao ganho de competitividade.  

 Isso demonstra a finalidade indutora da norma, de evidente estímulo à inovação e 

perfeitamente encaixada na lógica das políticas públicas de CT&I, consagradas pela 

Constituição como parte integrante do projeto de transformação da estrutura econômica 

nacional. Não se trata, com isso, de um incentivo pontual ou disperso juridicamente, mas 

verdadeira atuação estatal em direção à consecução dos postulados legais, o que evidencia a 
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elevada estatura axiológica que é garantida aos produtos beneficiados pela norma e às 

atividades que desempenham.  

 Todo este caminho, lógico-hierárquico entre as normas, serve para demonstrar como o 

legislador cumpre mandamento constitucional e, indubitavelmente, seleciona os produtos 

beneficiados pela isenção, justamente por considerá-los mais importantes e direcionar o 

contribuinte ao seu consumo. Noutras palavras, a norma tributária indutora em voga aplica de 

forma correta o princípio da seletividade ao considerar os bens de capital voltados a atividades 

de P&D como essenciais do ponto de vista econômico.  

 O regramento do IPI é muito claro ao destacar que a característica fundamental da 

exação será sua manifestação desigual entre produtos, em função do critério da essencialidade. 

Portanto, a partir do momento em que o administrador ou o legislador stricto sensu estipula o 

ônus financeiro que recairá sobre um produto industrializado, ele deve levar em conta o seu 

nível de imprescindibilidade às atividades humanas.  

Entretanto, quando se trata de um bem de capital, inexiste gozo humano direto sobre o 

produto industrializado, em verdade, o beneficiário que efetivamente o usa é a empresa, ou 

melhor, a atividade econômica, posto que o bem passa a integrar o processo produtivo que 

compõe o objeto social da pessoa jurídica. Desta forma, pode-se depreender que o legislador, 

mesmo consciente de que o produto industrializado não apresenta imprescindibilidade a uma 

pessoa natural, conferiu um tratamento especial e mais benéfico a esses bens, de forma a 

entendê-los como necessários, indispensáveis, essenciais para a economia do país, na exata 

proposição constitucional.  

    Diferentemente da essencialidade social, pela qual o legislador visa a garantir à 

população o acesso a gêneros básicos para a vida contemporânea, a essencialidade econômica 

tem como finalidade o incremento das forças produtivas, o aumento de competitividade e a 

agregação de valor às atividades econômicas por meio da desoneração fiscal de produtos 

considerados indispensáveis ao processo produtivo. Logo, em claro cumprimento da teleologia 

expressa no Texto Maior, a Lei do Bem foi capaz de trazer uma hipótese em que se aplica uma 

perspectiva econômica ao critério da essencialidade no IPI, ou, na linguagem do estudo, fez uso 

do conceito de essencialidade econômica ao reduzir a carga tributária de produtos 

industrializados de suma importância para o aprimoramento da economia nacional e para a 

sofisticação do tecido produtivo por meio da inovação tecnológica. 

No que tange a indeterminabilidade do conceito de essencialidade, destaca-se que esta 

se manifesta igualmente na essencialidade econômica, de forma que sempre haverá zonas de 

certeza e incerteza conceitual, nas quais poderá haver mais ou menos discricionariedade por 
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parte do legislador ao definir a carga tributária que recai sobre determinados produtos. No 

entanto, ante todo o contexto que cerca a ascensão das políticas de CT&I a mandamentos 

constitucionais de primeira ordem, na atuação estatal sobre o domínio econômico, pode-se 

depreender que os produtos alcançados pela Lei do Bem, em sua necessária relação com as 

atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, situam-se em evidente zona de certeza 

conceitual positiva, na qual resta indubitável a essencialidade econômica do produto. 

 Por conseguinte, o esforço legítimo da lei em questão de garantir uma carga tributária 

mais branda a produtos considerados essenciais para o desenvolvimento econômico, 

dissociados das necessidades básicas do Homem contemporâneo, evidencia como o legislador 

adotou uma nova visão sobre o critério da essencialidade. Com isso, houve verdadeira 

reinterpretação do princípio da seletividade no âmbito do imposto sobre produtos 

industrializados, deixando de ter uma feição unívoca para adquirir um caráter bifronte. 

 

III.5 Cotejamento da norma aos princípios e critérios postulados 

 

 O regime jurídico aplicável às diferentes normas indutoras fiscais remete a uma dupla 

subordinação principiológica, pela qual Direito Tributário e Econômico coabitam na sua 

racionalidade e motivação. Toda forma de extrafiscalidade deve ser amparada pela lógica 

jurídico-tributária, ao mesmo passo que visa a intervir no mercado da forma mais legítima 

possível e adequada aos dogmas da ordem econômica.  

Para tanto, faz-se necessário cotejar o dispositivo em análise da Lei do Bem aos 

princípios e critérios a que as normas tributárias indutoras se subsomem, para que o exercício 

comparativo possa revelar os limites da legislação e, sobretudo, até que ponto a essencialidade 

econômica e os incentivos à inovação se adequam ao ordenamento jurídico brasileiro, no âmbito 

de uma política fiscal voltada para a promoção do desenvolvimento e do ganho de 

complexidade econômica.   

 

III.5.1 Princípios do Direito Tributário 

 

 As limitações ao Poder de Tributar são inauguradas pelo princípio da legalidade, pelo 

qual o tributo deve ser instituído por lei, em seu sentido estrito. O caso específico do IPI, 

enquanto tributo com forte motivação extrafiscal, prevê clara mitigação à legalidade e 

consequente estipulação das alíquotas por parte da Administração Tributária, consubstanciada 

na TIPI. Interessante notar a particularidade da Lei do Bem neste sentido, ao passo que o 
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legislador estabelece uma redução do valor total da exação pela metade, independentemente da 

alíquota pré-estabelecida na tabela federal. Com isso, nasce uma verdadeira coexistência entre 

normas que definem o critério quantitativo do tributo, sem que haja qualquer conflito de 

competência ou hierárquico. De um lado, a TIPI traz as alíquotas gerais e, do outro, o benefício 

fiscal instituído por lei incide sobre a alíquota estabelecida para os produtos em questão, 

tratando-se, pois, de relação complementar e harmônica entre as diferentes normas, sem que 

haja desrespeito à legalidade tributária.  

 O princípio da anterioridade apregoa que a lei deve respeitar um hiato mínimo para 

entrar em vigor e produzir seus efeitos. No entanto, o caso específico do IPI permite que apenas 

seja observado o decurso nonagesimal, de modo que as alterações podem passar a vigorar no 

mesmo exercício financeiro. A Lei do Bem se encaixou nesta lógica e pôde, por meio da 

noventena, ser difundida entre os contribuintes e eficientemente induzir seu comportamento.  

 Da mesma forma, a irretroatividade, que impede que a norma tributária se projete para 

fatos pretéritos, igualmente foi preservada. Com isso, o benefício apenas se estendeu aos 

produtos industrializados comprados a partir de sua promulgação, logrando êxito em incutir 

novos comportamentos nas pessoas jurídicas.  

 Não há que se falar em efeitos de confisco ou afronta à uniformidade territorial, 

porquanto o benefício retira ônus tributário do contribuinte de forma a estimular um 

comportamento de mercado, de um lado, e se estende uniformemente a qualquer unidade da 

federação, do outro. Pelo próprio fato de constituir tributo federal, e que anseia intervir no 

domínio econômico nacional, o benefício da Lei do Bem se espraia de forma equânime, entre 

contribuintes de qualquer local do país, sem distinção. 

No que tange o princípio da igualdade e suas diversas nuances, também não há que se 

falar em afronta. Ocorre que é necessário que não haja tratamento desigual para contribuintes 

em situações equivalentes, de acordo com o critério específico eleito pelo legislador. A 

capacidade contributiva se apresenta como corolário da igualdade tributária e é preferencial 

como medida de discriminação entre contribuintes. Entretanto, não se trata do único ponto de 

referência possível, sobretudo no âmbito da extrafiscalidade.  

A lei em voga elege o valor econômico do produto e sua elevada utilidade para lhe 

garantir uma redução do ônus fiscal, ou seja, não há valoração do contribuinte, nem se deseja 

medir capacidade contributiva por meio do benefício em questão, de modo que se aplicará 

independentemente da disponibilidade de recursos por parte da pessoa jurídica que adquire os 

produtos industrializados. A norma se atém exclusivamente à relevância do produto, de modo 
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que sua compra manifesta Poder de Tributar pelo Estado, que deste renuncia parcialmente e em 

prol da essencialidade econômica do bem. 

Destarte, o princípio da igualdade se manifesta na Lei do Bem por meio do princípio da 

seletividade e sua nova interpretação, segundo a qual os produtos industrializados devem ser 

discriminados para a incidência do imposto de acordo com sua essencialidade para a economia 

nacional. Com isso, o critério para aferir equivalência entre os produtos passa a ser a sua 

essencialidade, que, enquanto garantia do contribuinte, impede que bens que integram a mesma 

zona de certeza conceitual apresentem alíquotas discrepantes entre si. In casu, a extensão do 

benefício a todos os insumos utilizados em atividades de P&D, sem demais distinções, garante 

que a lei trate de forma igual os diversos contribuintes em condições equivalentes, qual seja, a 

prática de pesquisa e desenvolvimento tecnológico.  

Portanto, resta claro como o dispositivo legal se adequa aos princípios do Direito 

Tributário e não constitui qualquer afronta ou inconstitucionalidade, ao menos à luz das bases 

do ordenamento.         

 

III.5.2 Princípios do Direito Econômico 

 

 A ordem econômica constitucional delimita o escopo de intervenção das normas 

tributárias indutoras, que devem guardar pertinência com seus princípios fundamentais. A 

soberania nacional é o primeiro do rol e remete à construção de uma economia livre, 

autossustentável e capaz de garantir ao país independência em suas relações no mercado 

internacional. Para tanto, a autonomia tecnológica foi eleita a método primevo para o alcance 

de uma soberania econômica plena e nos ditames do Texto Maior. Destarte, e ante a 

indissociabilidade da inovação tecnológica com atividades de P&D, torna-se clara que a 

motivação da Lei do Bem encontra amparo legítimo do ponto de vista jurídico e econômico, ao 

passo que realiza uma função de suma importância ao estimular a transformação das estruturas 

produtivas nacionais rumo a autonomia tecnológica.  

 Interessante notar como o legislador foi cuidadoso ao destacar a função atribuída aos 

produtos industrializados, como exigência para a concessão do benefício, de modo que não 

basta se tratar de um insumo industrial, devendo estar efetivamente empregado em atividades 

de P&D. Esse traço revela a preocupação da lei em privilegiar, e, consequentemente, valorar 

como essenciais, os bens de capital empregados no processo produtivo e nos esforços em busca 

da inovação tecnológica. Noutras palavras, o benefício fiscal se destina exclusivamente a 
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produtos industrializados que cumprem sua função social na ordem econômica, inextensível a 

bens ociosos ou aquém das atividades voltadas a ciência, tecnologia e inovação. 

 A Lei do Bem não traz qualquer forma de distinção entre os contribuintes, de forma que 

o benefício mira apenas no objeto que dá azo ao imposto e sua destinação no processo 

produtivo. Desta forma, não há que se falar em afronta à livre iniciativa ou à livre concorrência, 

porquanto o benefício não cria distinção entre seus destinatários, bem como não privilegia 

qualquer ramo mercadológico em detrimento de outro. Ou seja, a redução do ônus fiscal não 

releva a espécie de pesquisa tecnológica ou sua aplicação em mercado, de modo que todo tipo 

de atividade voltada à inovação pode gozar do benefício indiscriminadamente, ausente qualquer 

privilégio odioso ou setorizado.  

          Nos campos da defesa do consumidor e do meio ambiente, criam-se proventos mútuos. 

De um lado, os estímulos à inovação se compatibilizam com a lógica do ganho de 

competitividade das empresas nacionais que, neste diapasão, são incentivadas a incrementar a 

qualidade de seus produtos ou serviços ou ainda reduzir seu custo por meio de eficiência 

produtiva e alocativa de recursos. De uma forma ou de outra, emerge a valorização do 

consumidor, que poderá ter acesso a melhores opções de compra e/ou ver os preços reduzidos. 

Do outro lado, é evidente que a inovação contemporânea caminha em direção a uma 

integração cada vez maior com a ecologia, por meio de energia renovável, nova aplicação de 

materiais e redução da emissão de gases poluentes, vez que a “tecnologia verde” tem se 

mostrado capaz de agregar valor e eficiência aos produtos, reduzindo o impacto ambiental das 

empresas. Destarte, novas tecnologias, P&D e preservação do meio ambiente se harmonizam 

na moderna sustentabilidade e são plenamente contempladas, mesmo que indiretamente, pela 

Lei do Bem, o que revela seu viés de incentivo/tributo “ecologicamente orientado”.169  

 Os últimos princípios enunciados na Constituição remetem à redução das desigualdades 

sociais e regionais, à busca do pleno emprego e ao tratamento favorecido a empresas de pequeno 

porte, ou seja, estabelece as grandes linhas do projeto de emancipação interna, por meio da 

redução da desigualdade das estruturas econômicas nacionais. Nesse contexto, a construção de 

complexidade e sofisticação produtiva de uma nação é capaz de diminuir os índices de pobreza 

e estreitar a lacuna de desigualdade criada pela concentração de renda.  

Para tanto, o incremento de produtividade e competitividade pelas empresas por meio 

da inovação tecnológica se mostra exitoso em alavancar o desenvolvimento econômico, 

 
169 FERRAZ, Roberto. “O Princípio da Capacidade Contributiva na Tributação Ambientalmente Orientada.” In: 

FERRAZ, Roberto (Coord.). Princípios e Limites da Tributação 2– Os Princípios da Ordem Econômica e a 

Tributação. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 517-562. 
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garantido maior oferta de empregos com salários elevados. Além disso, a criação de polos 

inovadores em regiões menos favorecidas da União é igualmente benéfica para estimular a 

competitividade das empresas locais, desenvolver centros de conhecimento e atrair mão de obra 

qualificada para diferentes localidades. Da mesma forma, empresas de pequeno porte podem 

ser beneficiadas pelos incentivos a P&D se focarem suas atividades no ganho de complexidade, 

ou seja, cria-se um estímulo para que o setor empresarial infante se especialize em atividades 

voltadas ao incremento de conteúdo tecnológico em seu processo produtivo. 

 De toda sorte, resta evidente como a Lei do Bem, em seu esforço constitucionalmente 

legitimado de promover o desenvolvimento da inovação tecnológica por parte das empresas no 

país, envereda de forma harmoniosa com os princípios do Direito Econômico. Ante a premência 

das políticas voltadas ao ganho de sofisticação produtiva, pode-se depreender que um benefício 

fiscal que objetiva estimular a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico encontra amparo na 

ordem econômica, principalmente por atuar nas duas frentes do projeto de superação do 

subdesenvolvimento, ao promover a redução das desigualdades internas e a autonomia 

tecnológica da nação.  

 

III.5.3 Critérios de controle  

 

 Por fim, as normas tributárias indutoras devem ser submetidas a critérios específicos de 

controle, de modo a verificar sua legitimidade e adequação ao ordenamento jurídico, tanto do 

ponto de vista formal, quanto material e temporal.  

 Ab initio, o teste de proporcionalidade, pelo qual a norma é analisada à luz do direito 

subjetivo fundamental que ela promove. A Lei do Bem, portanto, mostra-se adequada, uma vez 

que é capaz de induzir o contribuinte a investir em insumos ligados a pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico. É necessária, ante a importância de a economia nacional 

incrementar sua produtividade e competitividade, constituindo método legítimo para tanto a 

norma de caráter extrafiscal. Por fim, em sede de proporcionalidade em sentido estrito, uma vez 

que o incentivo em questão não mitiga qualquer outro direito fundamental e apenas legitima 

novo direito subjetivo ao contribuinte, em evidente cumprimento ao princípio da seletividade, 

deve ser entendido como proporcional.  

 O segundo critério diz respeito à legitimidade da norma, posto que ela é baseada em um 

critério de discriminação de contribuintes diverso da capacidade contributiva. Ora, salienta-se 

que, de fato, a capacidade contributiva não interfere no gozo do benefício fiscal, no entanto, ele 

é instituído com estrita observância ao princípio da seletividade, mediante correta aplicação do 
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critério da essencialidade econômica, pelo qual os bens voltados à inovação merecem 

tratamento privilegiado devido ao seu caráter essencial para as estruturas produtivas nacionais. 

Portanto, depreende-se que a norma é exitosa em ponderar a capacidade contributiva com outros 

limites e aplicar um critério de diferenciação de contribuintes igualmente legítimo e justificado 

no Texto Maior, mesmo que não baseado na disponibilidade de recursos do sujeito passivo.   

 A norma extrafiscal também deve ter plena eficácia na realidade socioeconômica, de 

modo que possa eficazmente produzir seus efeitos em mercado e induzir contribuintes ao 

comportamento desejado. Ora, a Lei do Bem foi capaz de produzir efeitos regozijáveis na ordem 

econômica, sobretudo incentivando o setor privado a investir em inovação e internalizar 

insumos necessários a P&D em seus processos produtivos. Apesar dos resultados ainda tímidos, 

resta evidente que o incentivo em questão é plenamente eficaz na realidade e exitoso em induzir 

comportamentos, cumprindo sua função no ordenamento. 

 A extrafiscalidade não é a principal forma de intervenção estatal no domínio econômico, 

apesar de constituir importante elemento de incentivo à consecução dos objetivos 

constitucionais. Justamente por isso, deve a Lei do Bem constituir elemento complementar às 

demais normas de fomento à inovação, sobretudo no âmbito do Direito Comercial e 

Administrativo, em que serão gestadas as normas mais relevantes e capazes de fazer florescer 

a inovação tecnológica brasileira. Com isso, verifica-se o traço subsidiário e complementar da 

norma tributária na intervenção sobre o domínio econômico, que deverá necessariamente ser 

acompanhada de um maior arcabouço jurídico e institucional para a consecução de um Sistema 

Nacional de Inovação eficiente. 

 Finalmente, ante a adequação e legitimidade do benefício fiscal sobre o IPI, 

consubstanciado na Lei do Bem, e que incentiva o mercado nacional a inovar, além de consagrar 

uma nova interpretação ao princípio da seletividade, deve-se ter em conta a instrumentalidade 

da norma. Ocorre que a norma extrafiscal se limita ao objeto almejado, qual seja, o estímulo à 

inovação e à autonomia tecnológica nacional, com isso, é necessário recordar que toda sua 

legitimidade formal e material está intrinsecamente ligada a sua necessidade, eficácia e 

motivação, de modo que emerge uma possível perda de objeto no futuro. Ou seja, quando a 

inovação não for mais uma premência socioeconômica e jurídica na ordem constitucional, o 

incentivo em voga perderá sua ratio essendi, tornando-se inconstitucional supervenientemente, 

sem haver, no entanto, efeitos retroativos.  
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CONCLUSÃO 

 
 À guisa de uma conclusão, é interessante recordar o mote que inspirou este trabalho, 

qual seja, a forma com que a extrafiscalidade é capaz de incentivar o florescimento da inovação 

tecnológica no país. Para tanto, foram expostos, ao longo dos capítulos, três grandes pilares de 

sustentação: a epistemologia das normas tributárias indutoras, o regramento constitucional do 

IPI, e o incentivo da Lei do Bem como positivação de uma nova leitura ao princípio da 

seletividade.  

 Em um primeiro momento, delimitou-se a natureza jurídica desta espécie normativa e 

sua interação com o ordenamento, sobretudo com atenção especial aos seus princípios 

norteadores e critérios específicos de controle. Verificou-se que a norma tributária indutora 

constitui instrumento legítimo para a intervenção sobre o domínio econômico, por meio da qual 

o contribuinte será incentivado a adotar determinado comportamento socialmente desejado. O 

foco maior do trabalho sempre foi o fomento, ou seja, o método pelo qual o legislador garante 

um ônus tributário mais brando àqueles que cumprirem certa finalidade almejada pela lei. 

 Do ponto de vista principiológico, observou-se que essas normas muitas vezes preterem 

dogmas consagrados do Direito Tributário em benefício da eficiência, qual seja, a efetiva 

indução de um comportamento na realidade social. Desta forma, legalidade, anterioridade, 

uniformidade, e sobretudo a capacidade contributiva são sopesados por outros princípios, 

necessariamente advindos do Direito Econômico. Interessante o estudo acerca da capacidade 

contributiva, enquanto corolário do princípio da igualdade e critério maior de distinção entre 

contribuintes, que dará lugar a novos critérios baseados na teleologia normativa, conquanto 

sejam constitucionalmente legítimos. Noutras palavras, a norma fiscal indutora distingue os 

contribuintes entre si na exata medida da possibilidade de consecução de um objetivo, sendo 

menos relevante o tamanho da disponibilidade de recursos para que haja gozo de determinado 

fomento.  

 Este ponto é fundamental, porquanto a legitimidade dos incentivos fiscais passará a 

residir na promoção de uma sociedade mais justa e menos desigual e no incremento de uma 

economia cada vez mais desenvolvida. Estas grandes linhas da ordem econômica constitucional 

embasarão a indução tributária como intervenção sobre o domínio econômico e apontarão seu 

Norte. Não seria exagerado dizer que o projeto de superação do subdesenvolvimento, 

consagrado no texto constitucional serve de base para toda e qualquer política de intervenção 

econômica e não é diferente na indução tributária, devendo os incentivos visarem sempre à 
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dupla emancipação consagrada no artigo 219, qual seja, a redução das desigualdades sociais e 

a autonomia tecnológica nacional, com o fim de sofisticação do tecido produtivo. 

 Em um segundo momento, parte-se para a análise do tributo em espécie, o IPI e, 

principalmente o seu princípio da seletividade. Interessa notar como o texto constitucional 

garantiu a este imposto o status de tributo extrafiscal por excelência, servindo precipuamente 

como instrumento de política fiscal e industrial para a União. Ou seja, este imposto se encaixa 

perfeitamente em toda a lógica exposta no primeiro capítulo, sendo uma norma tributária 

indutora por natureza jurídica e se sujeitando aos mesmos princípios e limitações.  

 Mais do que isso, focou-se no chamado princípio da seletividade, pelo qual o IPI deve 

se manifestar de forma desigual conforme o grau de essencialidade do produto industrializado. 

Como visto, a dicção constitucional abre possibilidade para uma interpretação dúplice, ou 

bifronte, por meio da qual a relevância de um certo produto poderia ser aferida em relação à 

manutenção das condições materiais da vida de um Homem contemporâneo (essencialidade 

social) ou ainda à relevância do produto na cadeia produtiva e na ordem econômica, por meio 

de sua capacidade de aumentar a competitividade e eficiência das empresas nacionais 

(essencialidade econômica). Ora, parece sensata esta reinterpretação, uma vez que o IPI, 

enquanto norma tributária indutora por excelência, se subsome aos princípios do Direito 

Econômico e ao constante e inequívoco binômio entre redução de desigualdades sociais e 

incremento das capacidades produtivas nacionais. Sendo, pois, limítrofe uma visão apenas 

focada na essencialidade social, sobretudo porque o imposto impacta diretamente o setor 

produtivo do país, não se manifestando apenas no consumo popular. 

 No que tange o critério da essencialidade, viu-se que se trata de um conceito jurídico 

indeterminado, a partir do qual não é possível aplicá-lo de forma abstrata, sendo necessário um 

exercício comparativo e interpretativo de suas nuances. Desta forma, os produtos 

industrializados devem ser constantemente comparados entre si para que suas alíquotas 

reflitam, de forma mais fidedigna, a relevância destes bens. Com isso, estabeleceram-se zonas 

conceituais, de certeza ou incerteza, por meio das quais se torna mais ou menos difícil encaixar 

um produto em uma determinada alíquota. Toda esta abstração jurídica possui imenso valor 

prático, ao passo que fundamenta e limita a discricionaridade do administrador público ao criar 

a TIPI, que deverá seguir os critérios postulados e será passível de controle judicial. Destarte, 

violações manifestas às zonas de certeza conceitual positiva (bens essenciais) ou conceitual 

negativa (bens supérfluos) encerram abusos por parte do Executivo que devem ser coibidos, 

sob pena de violação do princípio da seletividade e desrespeito à natureza do tributo.  
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 Por fim, é trazida à pesquisa uma análise da Lei do Bem, por meio da qual foi introduzida 

no ordenamento uma série de incentivos fiscais voltados à inovação tecnológica e às políticas 

de CT&I no país. O incentivo em questão foi escolhido justamente por possuir duas 

características fundamentais: incide sobre o IPI e, ao mesmo tempo, é voltado ao incremento 

da inovação na indústria nacional. Ora, por se vincular ao imposto em voga, o incentivo 

necessariamente deveria se harmonizar com a sua lógica intrínseca, ou seja, a desoneração para 

contribuintes que investem em pesquisa e desenvolvimento tecnológico não poderia estar fora 

dos princípios e critérios norteadores do imposto como norma tributária indutora.  

 Desta forma, o incentivo parece consagrar dois pontos fundamentais tratados ao longo 

do estudo: de um lado, o fomento à inovação tecnológica encontra eco nos princípios do Direito 

Econômico e posição de destaque no projeto constitucional de superação do 

subdesenvolvimento e, do outro, a desoneração conferida ao contribuinte no IPI deve seguir o 

princípio da seletividade, recaindo exações mais brandas sobre produtos essenciais. Ora, se o 

incentivo cria uma desoneração para produtos industrializados voltados a P&D e, como visto, 

esta atividade é entendida como fundamental no processo de desenvolvimento de uma nação, 

tanto à luz da ciência econômica, quanto à luz do texto constitucional, torna-se clara a relação 

entre esses produtos e seu traço essencial do ponto de vista econômico.  

 A inovação tecnológica constitui verdadeiro campo de certeza conceitual positiva, ou 

seja, os produtos a ela relacionados se revestem de uma elevada carga axiológica que aponta 

para o desenvolvimento socioeconômico do país e o incremento das capacidades produtivas 

rumo à fronteira tecnológica e à aprendizagem produtiva. Desta forma, cria-se verdadeiro dever 

do legislador ordinário, ou até administrador público, de conferir a esses bens um tratamento 

fiscal mais vantajoso no âmbito do IPI.  

 Com isso, a Lei do Bem consagra o conceito de essencialidade econômica, ao elevar os 

produtos industrializados voltados a P&D a um patamar de relevância tamanha que enseje a 

redução de 50% da carga tributária do referido imposto. Claramente não são produtos voltados 

à subsistência da pessoa natural, servindo ao incremento das capacidades produtivas da nação, 

ou seja, o legislador conferiu tratamento tributário mais benéfico aos produtos relacionados ao 

desenvolvimento da inovação por entendê-los essenciais, garantindo uma ressignificação ao 

princípio da seletividade de forma legítima e adequada aos cânones da ordem econômica 

constitucional. 
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