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RESUMO 

SILVA, Nayara Crispim da. O ICMS como instrumento de indução ao consumo 
sustentável. 2018. 143f. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, São Paulo. 
 
A presente dissertação concentra uma análise sobre os princípios constitucionais que 
operam como fundamento de validade às políticas fiscais de indução ao consumo 
sustentável implementadas mediante a incidência do ICMS. A fim de apresentar como 
referida prática se insere no sistema jurídico brasileiro, ela aborda os fundamentos da 
extrafiscalidade, traz conceitos relativos à tributação com fins ambientais e indica aspectos 
relevantes sobre a graduação do encargo tributário desse imposto indireto. Então, por meio 
de incursão no princípio da igualdade, demonstra a atuação de normas previstas na 
Constituição Federal para justificar o consequente tratamento tributário diferenciado entre 
consumidores. Destaca, em especial, o raciocínio interpretativo do qual decorre a coerência 
semântica entre os princípios da seletividade com base na essencialidade das mercadorias e 
serviços (art. 155, § 2.º, III) e da defesa do meio ambiente na ordem econômica (art. 170, 
VI), culminando na ideia de uma “essencialidade ambiental”. Ao final, expõe aplicação 
prática das bases teóricas construídas. 
 
Palavras-chave: extrafiscalidade, indução, ICMS, essencialidade, consumo sustentável. 
  



 
 

ABSTRACT 

 
SILVA, Nayara Crispim da. ICMS as an instrument of induction to the sustainable 
consumption. 2018. 143p. Dissertation (Master Degree) – Pontifical Catholic University of 
São Paulo, São Paulo. 
 
The present dissertation concentrates an analysis on the constitutional principles that 
validate the ICMS as an instrument of induction to the sustainable consumption. In order to 
present how such practice it’s inserted in the Brazilian legal system, it addresses the 
fundamentals of extrafiscality, brings concepts related to taxation with environmental 
purposes and indicates relevant aspects about the graduation of the tax burden of this 
indirect tax. Then, through an incursion into the principle of equality, it demonstrates how 
the constitutional norms justifies the resultant differentiated tax treatment among 
consumers. It emphasizes, in particular, the interpretive reasoning from which it’s 
observed the semantic coherence between the principles of selectivity based on the 
essentiality of goods and services (article 155, § 2, III) and of the defense of the 
environment in the economic order (article 170, VI), culminating in the idea of an 
"environmental essentiality". In the end, it exposes practical application of the theoretical 
bases constructed. 
 
Keywords: extrafiscality, induction, ICMS, essentiality, sustainable consumption. 
  



 
 

SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 9 

1 FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA EXTRAFISCALIDADE............................... 13 

1.1 Sistema jurídico constitucional e coerência interpretativa ............................. 13 

1.2 As funções extrafiscais das normas tributárias ................................................ 22 

1.3 A função indutora das normas tributárias (extrafiscalidade em sentido 
estrito) .................................................................................................................. 26 

1.4 Balizas constitucionais aplicáveis às normas tributárias indutoras ............... 30 

2 TRIBUTAÇÃO COM FINS AMBIENTAIS NO BRASIL..................................... 37 

2.1 Meio ambiente e desenvolvimento sustentável ................................................. 37 

2.2 O tributo como instrumento de tutela do meio ambiente ................................ 42 

2.3 Os tributos ambientais em sentido estrito e em sentido amplo ....................... 46 

2.4 Fundamento jurídico dos tributos ambientais no Brasil ................................. 51 

2.5 Breves comentários sobre consumo e sustentabilidade ................................... 54 

3 A GRADUAÇÃO DO ENCARGO TRIBUTÁRIO DO ICMS E A 
EXTRAFISCALIDADE ............................................................................................ 57 

3.1 Impostos sobre o consumo e imposição indireta .............................................. 57 

3.2 Análise das espécies normativas pertinentes .................................................... 61 

3.3 Majoração e desoneração do encargo tributário no ICMS como fontes dos 
efeitos indutores .................................................................................................. 70 

4 CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE LEGITIMAÇÃO DO ICMS 
INDUTOR AO CONSUMO SUSTENTÁVEL ........................................................ 78 

4.1 Medidas de comparação e finalidade normativa na igualdade tributária ..... 78 

4.2 A capacidade contributiva como medida de comparação para distribuição 
do encargo tributário nos impostos ................................................................... 83 

4.3 A capacidade contributiva e as demais medidas de comparação na 
extrafiscalidade ................................................................................................... 90 

4.4 A seletividade com base na essencialidade das mercadorias e serviços no 
ICMS .................................................................................................................... 95 



 
 

4.4.1  Mercadoria ou serviço essencial conforme interesse particular (função 
distributiva) .............................................................................................. 96 

4.4.2  Mercadoria ou serviço essencial conforme interesse público (função 
indutora) ................................................................................................. 101 

4.4.3  A obrigatoriedade ou a facultatividade do princípio da seletividade 
com base na essencialidade das mercadorias e serviços ........................ 104 

4.5 “Essencialidade ambiental” e a graduação do encargo tributário no 
ICMS indutor ao consumo sustentável ........................................................... 107 

4.6 Aplicação prática ............................................................................................... 110 

4.6.1  Indução ao consumo de mercadorias e serviços conforme sua natureza 
“ecoeficiente” (modificação do que se consome) .................................. 111 

4.6.2  Indução à racionalização no modo de consumo de certas mercadorias e 
serviços (modificação de como se consome) ......................................... 117 

5 CONCLUSÃO ........................................................................................................... 130 

REFERÊNCIAS ............................................................................................................... 135 





9 
 

INTRODUÇÃO 

É certo que a própria existência do homem no Planeta é fonte de modificações 

no ambiente natural. Não obstante, verificamos que, desde o advento da revolução 

industrial, houve um acentuado desequilíbrio na transformação de nosso patrimônio 

ecológico em razão do estilo de vida adotado pela humanidade. 

Aparentemente sob uma falsa premissa de inesgotabilidade dos recursos 

naturais, os seres humanos utilizaram, ao longo dos anos, padrões de produção e de 

consumo altamente prejudiciais à sua própria existência, evidenciados pela cultura do 

descartável e do desperdício. 

Tanto a forma como a intensidade da exploração dos ecossistemas 

proporcionaram um cenário de intensa degradação, gerando fenômenos como o 

aquecimento global, o desmatamento, a perda da biodiversidade, a poluição dos ares, 

oceanos e solos, a crise energética, a escassez de água, entre outros. 

Tais condutas depredatórias representam um custo alto para outras espécies e 

para o bem-estar da humanidade a longo prazo, uma vez que o meio ambiente não mais 

logra se recuperar dos efeitos sofridos pela intervenção do homem por meio de seus 

próprios mecanismos. 

Vivemos, pois, um momento histórico marcado por uma profunda crise 

ambiental, decorrente dos modelos de desenvolvimento econômico incorporados em nossa 

sociedade.  

Considerando a imprescindibilidade do meio ambiente saudável para o bem-

estar dos seres vivos e para a manutenção da vida digna dos homens, mostra-se inadiável o 

despertar de uma consciência coletiva, inspirada no valor da solidariedade, para 

transformação social, especialmente no modo de produzir e consumir. 

É assim que chegamos à noção de sustentabilidade, difundida em debates nas 

mais diversas áreas do conhecimento, voltada à busca de soluções para conciliação do 

desenvolvimento econômico e o equilíbrio ambiental. Ela representa não só uma 

orientação ampla para que o fator ambiental seja levado em consideração na realização das 

mais diversas atividades econômicas, mas também que ideais de consciência e de justiça 

orientem o convívio social. 
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O consumo é considerado uma das principais causas de impacto ao meio 

ambiente, pois, por via de regra, corresponde à etapa final do processo produtivo que se 

origina a partir da apropriação de recursos naturais. 

Justifica-se, assim, a propagação na sociedade de medidas de incentivo para que 

o consumo passe a se realizar de modo sustentável, o que se verifica quando o consumidor 

faz uma escolha consciente na aquisição de produtos ou serviços, levando em consideração 

os reflexos ambientais desencadeados pelo respectivo processo de produção. 

Muito embora seja tarefa multidisciplinar, é de grande relevo o papel que o 

Estado, mormente por meio do direito premial, pode desempenhar para induzir à 

modificação do comportamento dos indivíduos em prol do consumo sustentável. 

A tributação mostra-se como um instrumento promissor para a implantação 

dessa política pública, dado que a relação tributária é um dos principais elos entre a 

sociedade e o Estado e alcança diretamente as atividades econômicas.  

Em especial, a introdução da variável ambiental nos chamados tributos sobre o 

consumo parece um caminho valioso para a perseguição desse desiderato, por exemplo, 

com a desoneração tributária do imposto que incide sobre certas mercadorias, cujo 

processo de produção passe a emitir menos poluentes, acarretando a redução do preço final 

e influenciando positivamente o ato de escolha do consumidor. 

No Brasil, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Serviços de Comunicações (ICMS) é aquele 

que gera o mais expressivo ingresso de receitas aos cofres públicos. Ademais, ele possui 

relação direta com os setores econômicos que desenvolvem atividades de forte impacto 

ambiental, como da agricultura, do transporte e de energia. Por conta de fatores como 

esses, vislumbramos a notável aptidão desse imposto para promoção do consumo 

sustentável. 

Assim, pretendemos realizar um estudo acerca da utilização do ICMS como 

instrumento de indução ao consumo sustentável, concentrando o objeto central deste 

trabalho na análise dos princípios constitucionais que conferem fundamento de validade à 

legislação estadual e distrital que fixa a carga fiscal nessa hipótese, tendo em conta que a 

variação do quantum do imposto devido é o principal fator que acarretará os efeitos 

indutores esperados. 
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Considerando as inúmeras possibilidades de abordagem desse tema, sobretudo 

em razão da complexidade do regime jurídico do referido tributo, optamos por, em corte 

metodológico, então, tratar acerca da aptidão e da legitimação dessa política fiscal à luz da 

Constituição Federal.  

 Para tanto, no Capítulo 1, abordaremos os fundamentos jurídicos da 

extrafiscalidade, discorrendo acerca das premissas epistemológicas relacionadas ao estudo 

proposto, do caráter instrumental dos tributos (fiscal e extrafiscal), das funções das normas 

tributárias (arrecadar, distribuir, induzir e simplificar) e, especificadamente, da função 

indutora. 

No Capítulo 2, examinaremos aspectos atinentes à tributação ambiental, tratando 

das normas constitucionais que embasam o emprego dos tributos brasileiros como 

instrumentos de indução voltados à preservação ecológica. 

No Capítulo 3, apresentaremos breves considerações a respeito da relação entre 

a quantificação do encargo tributário do ICMS e a extrafiscalidade, com o intento de situar 

as características únicas desse imposto estadual e distrital decorrentes de seu caráter 

nacional e indireto; e, então, elucidar sobre como pode se dar seu manuseio em prol da 

indução do comportamento dos contribuintes. 

Por fim, no Capítulo 4, discorreremos propriamente sobre o objeto central do 

trabalho. Estudaremos as normas que dão esteio ao tratamento isonômico dos 

consumidores alcançados pela incidência do ICMS, com destaque para os princípios da 

igualdade (art. 150, II), da capacidade contributiva (art. 145, § 1.º), da seletividade com 

base na essencialidade das mercadorias e serviços (art. 155, § 2.º, III) e da defesa do meio 

ambiente na ordem econômica (art. 170, VI). Em especial, demonstraremos como ocorre a 

interpretação coesa dos princípios da seletividade com base na essencialidade das 

mercadorias e serviços e, bem assim, da defesa do meio ambiente, que resulta no substrato 

que embasará a graduação do encargo tributário nessas circunstâncias. Uma vez 

compreendido o alcance de tais critérios de legitimação do ICMS indutor ao consumo 

sustentável, exibiremos casos práticos para ilustrar medidas de incentivo à mudança de 

comportamentos relacionadas tanto a o que se consome, quanto a o modo como se 

consome. 

Importa, em remate, fazer a ressalva de que, a despeito da relevância das 

atividades de controle das normas tributárias indutoras, nosso estudo não engloba a análise 
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dos critérios e das autoridades competentes a realizá-las, dado que nosso enfoque, como 

dissemos, recai fundamentalmente sobre a formulação da graduação da exação nessa 

política pública. 

Igualmente, vale sublinharmos neste introito que o presente trabalho também 

não se debruçará sobre o chamado “ICMS Ecológico”, que, muito embora se destine ao 

fomento de atividades relacionadas à preservação do meio ambiente, diz respeito a critério 

para repartição das receitas advindas do recolhimento desse imposto estadual e distrital 

entre os Municípios. Trata-se, na verdade, de instrumento do direito financeiro para 

estímulo de alteração de condutas, e não de medida propriamente de natureza tributária, de 

modo que ele não se insere em nosso objeto de estudo. 
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1. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA EXTRAFISCALIDADE 

1.1. Sistema jurídico constitucional e coerência interpretativa 

Iniciamos nossa exposição manifestando considerações sobre o sistema jurídico 

constitucional e a importância da coerência na interpretação das normas que o integram, 

tendo em conta que o estudo da extrafiscalidade pressupõe que se conheça brevemente 

tanto o contexto no qual estão inseridas como a premissa interpretativa mediante a qual 

elas devem ser compreendidas. 

Designa-se sistema jurídico o conjunto ordenado e sistemático de normas, 

construído em torno de princípios coerentes e harmônicos, em função de objetivos 

socialmente consagrados.1 

Ensina a teoria kelseniana que as normas jurídicas, componentes do sistema, 

nele se colocam de forma hierarquizada, relacionando-se entre si mediante coordenação ou 

subordinação. Outrossim, que a posição máxima no sistema é ocupada pela norma 

hipotética fundamental, apenas pressuposta, conferindo-lhe fundamento de validade. E 

que, no campo da positivação, a Constituição é a norma com mais elevada hierarquia, dela 

derivando todas as demais.2 

Com efeito, todas as normas infraconstitucionais devem guardar consonância 

com as disposições da Lei Maior, sob pena de nulidade, uma vez que ela prevê o 

procedimento para formulação daquelas ao fazer alusão aos ritos e aos órgãos competentes 

para instaurá-lo, além de estabelecer, em maior ou em menor grau, seu próprio conteúdo. 

É lição basilar do direito que a Carta Magna consubstancia o produto da vontade 

do povo soberano, que exerce seu poder por meio de seus representantes eleitos. Ela 

contém os valores fundantes do Estado e se compõe essencialmente a partir de normas que 

definem “quem detém os poderes estatais, quais são estes poderes, como devem ser 

exercidos e quais os direitos e garantias que as pessoas têm em relação a eles”.3 

 
                                                             
1  ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1968. p. 3. 
2  Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. Tradução de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: 

Martins Fontes, 1998. 
3  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 31. ed. São Paulo: Malheiros, 

2017. p. 45. 
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A Constituição Federal brasileira vigente, além de ostentar a característica de 

supremacia, também é dotada de outra marca específica, qual seja a rigidez, uma vez que o 

procedimento de modificação de suas disposições depende de rito legislativo específico e 

mais dificultoso do que o das leis infraconstitucionais.4  

Uma das dogmáticas amplamente aceitas na atualidade, expressada pelas lições 

de Ronald Dworkin, cujas bases empregaremos no desenvolvimento deste trabalho, 

classifica as normas jurídicas, entre as quais também as constitucionais, em regras ou 

princípios.5 

Enquanto as regras são dotadas de maior grau de concreção e se destinam a 

disciplinar diretamente as condutas dos indivíduos em sociedade, os princípios possuem 

conteúdo mais abstrato, traduzindo os valores incorporados ao ordenamento.  

As regras seriam aplicáveis pela metodologia do tudo ou nada, bastando para 

desencadear sua incidência a ocorrência do fato nela descrito hipoteticamente, ao passo 

que os princípios, porque mandamentos de otimização, são realizados na maior medida 

possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes.  

Segundo mencionado jurista, diante da colisão de princípios, aplica-se a técnica 

da ponderação,6 ou seja, se um princípio proíbe determinada conduta e, de acordo com 

outro, ela é permitida, pondera-se, à luz do caso concreto, qual deverá ceder para que o 

prevalecente regule o fato. 

Considerando que são dotados de uma dimensão de peso e importância, a 

precedência de um princípio sobre o outro não é absoluta, realizando-se conforme os fatos 

apresentados, de modo que é possível a alternância de qual deles sobressairá em cada 

circunstância.  

Significa que a técnica da ponderação não implica a invalidade da norma 

preterida ou que nela deva ser introduzida cláusula de exceção. 

 
                                                             
4  A produção de emendas deve ocorrer com respeito a certas balizas formais (art. 60, caput, §§ 1.º, 2.º, 3.º 

e 5.º, da CF/1988) e materiais (art. 60, § 4.º, da CF/1988), as chamadas cláusulas pétreas. Às emendas 
não se reconhece a possibilidade de revolucionar o ordenamento, instaurando uma nova ordem 
constitucional, mas apenas atualizá-lo, compatibilizando-o com as novas realidades sociais. 

5  DWORKIN, Ronald. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São 
Paulo: Malheiros, 2008. p. 85-91. 

6  Idem, p. 93. 
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Em suma, constatamos que, nos casos concretos, os princípios têm pesos 

diferentes e que aqueles com maior peso têm precedência.7 Eles servem como verdadeiros 

pilares para o conhecimento jurídico e conferem a necessária estrutura e coesão ao sistema 

vigente. 

Ricardo Lobo Torres, reconhecendo a atuação dos valores no ordenamento 

jurídico, incorporados por intermédio dos princípios constitucionais, que os concretizam e 

os expressam, aponta para uma “escala da concretização do direito”, a seguir descrita: 

[...] “escala da concretização do direito”, que parte partindo dos valores 
jurídicos (“ideias absolutamente abstratas, supraconstitucionais, que 
jamais se traduzem em linguagem normativa e que são destituídas de 
eficácia direta”), passando pelos princípios (“primeiro estágio de 
concretização dos valores jurídicos a que se vinculam”, mas ainda 
guardando elevado grau de abstração e indeterminação”), subprincípios 
(diretamente vinculados aos princípios, como maior concretude e menor 
abstração, aparecendo quase sempre por escrito no discurso da 
Constituição ou da lei), norma jurídica, ou regra de direito (com maior 
grau de concretude, sendo atributiva de direitos e de deveres) e, 
finalmente, chegando ao “ponto máximo de concretude do direito 
financeiro, quando o juiz, pela sentença, reconhece e fixa os direitos e as 
obrigações das partes, com o que realiza a justiça e garante a paz.8 

Roque Antonio Carrazza, nessa toada, sublinha a maior posição hierárquica dos 

princípios constitucionais sobre as demais normas jurídicas, influenciando o conteúdo de 

regras constitucionais e condicionando outros princípios mais restritos, de qualificação 

infraconstitucional.9 

Disso extraímos que a interpretação das normas postas em um dado sistema 

jurídico, sobretudo em sistemas pluralistas (aqueles que fundam suas bases em inúmeros 

valores, que podem ser contraditórios uns com os outros), deve se pautar pela ideia de 

coerência.10  

 
                                                             
7  DWORKIN, Ronald. Teoria dos direitos fundamentais cit., p. 93. 
8  TORRES, Ricardo Lobo. Ética e justiça tributária. In: SCHOUERI, Luís Eduardo; ZILVETTI, Fernando 

Aurélio (Coord.). Direito tributário. Estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 
1998. p. 173-196 apud SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção 
econômica. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 12. 

9  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 64. 
10  “Dentro de uma pirâmide de sistema distinguem-se princípios preferenciais e princípios secundários. Em 

um sistema monístico põe-se no ápice um princípio fundamental. Um sistema pluralístico é dominado 
por vários princípios fundamentais” (TIPKE, Klaus. Princípio de igualdade e ideia de sistema no direito 
tributário. In: MACHADO, Brandão (Coord.). Direito tributário. Estudos em homenagem ao Prof. Ruy 
Barbosa Nogueira. São Paulo: Saraiva, 1984. p. 521. Grifos do original). 
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Segundo Ricardo Lobo Torres, a coerência é princípio formal de legitimação 

sistêmica,  

[...] que sinaliza a direção de que as regras e os princípios que informam o 
sistema jurídico devem fazer sentido, isto é, devem estabelecer conexões 
de racionalidade na busca dos valores fundamentais do direito: liberdade, 
justiça e segurança.11 

Ou seja, as noções de coerência e interpretação sistemática estão intimamente 

correlacionadas. 

Klaus Tipke também destaca que a compreensão coerente das normas protege a 

própria unidade do sistema em que estão postas, in verbis: 

Diz-se que um assunto jurídico é sistemático quando é ordenado com base 
em princípios de tal maneira, que a disciplina toda representa uma 
unidade coerente de pensamento, livre de lacunas, de intersecções e de 
contradições. [...] A armação, necessária para que toda a matéria jurídica 
seja disposta organicamente, consiste em princípios ou valores, que 
constituem a base de uma ou mais leis. São os meios que protegem a 
unidade e a ordem do sistema interno ou de conteúdo, as bases da 
ordenação de valores ético-jurídicos que se designam como sistema 
interno ou de conteúdo.12 

De fato, considerando a possibilidade de que os princípios constitucionais se 

concretizam em graus diversos, assumindo pesos diferentes conforme ponderação realizada 

no caso concreto, cotejá-los de forma coesa possibilita que eventual incoerência entre eles 

não leve à ruptura do sistema.13  

Como confirmaremos adiante, o estudo das normas tributárias relacionadas à 

função extrafiscal indutora está embasado simultaneamente em ditames do direito 

tributário e do direito econômico positivados no sistema jurídico vigente, do que decorre 

essa importante premissa hermenêutica de coerência na compreensão dessas normas, 

compatibilizando-se as influências axiológicas que cada um desses núcleos jurídicos 

exerce sobre elas.  

É com base nessa orientação que avaliaremos a aptidão e a legitimação da 

política pública de incidência do ICMS como instrumento de indução ao consumo 

sustentável no sistema jurídico constitucional brasileiro. 

 
                                                             
11  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: constituição 

financeira, sistema tributário e estado fiscal. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. v. 1, p. 330. 
12  TIPKE, Klaus. Princípio de igualdade e ideia de sistema no direito tributário cit., p. 521. 
13  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 9. 
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O tributo como instrumento de realização dos objetivos do Estado 

O estudo da extrafiscalidade parte da compreensão elementar de que os tributos 

são dotados de um caráter instrumental, não se consubstanciando um fim em si mesmo. 

Como explica Alfredo Augusto Becker, são as políticas públicas a serem 

cumpridas pelos Estados – mediante, por exemplo, os tributos – que possuem próprios e 

específicos objetivos econômicos-sociais.14 

Em outras palavras, verificamos que os tributos são um importante mecanismo 

jurídico pelo qual o Estado concretiza nos objetivos que lhe foram imputados pela 

Constituição Federal de 1988.15  

Os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil estão fixados no 

art. 3.º da Lei Maior, in verbis: 

Art. 3.º 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. 

Eles evidenciam o sentido axiológico para o qual devem estar direcionadas as 

políticas públicas a serem realizadas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e 

pelos Municípios brasileiros.  

José Afonso da Silva explica que referidas disposições, assim como outras que 

tratam sobre as ordens econômica e social, possuem a natureza de normas programáticas, 

assim definidas: 

[...] podemos conceber como programáticas aquelas normas 
constitucionais através das quais o constituinte, em vez de regular, direta 
e imediatamente, determinados interesses, limitou-se a traçar-lhes os 
princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, 

 
                                                             
14  BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário. 4. ed. São Paulo: Noeses, 2007. p. 632. 
15  NABAIS, Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Coimbra: Almedina, 2004. p. 185. 
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executivos, jurisdicionais e administrativos), como programas das 
respectivas atividades, visando à realização dos fins sociais do Estado.16 

São, como se vê, ditames que ressaltam a conotação transformadora da Carta de 

1988, porquanto indicam uma intenção do constituinte de promover melhorias nas 

condições da vida em sociedade, determinando a realização de fins sociais pelo Estado 

mediante a adoção de programas de intervenção na ordem econômica. 

Conforme a seguinte passagem de sua obra, referido constitucionalista ilustra a 

vinculação das normas constitucionais programáticas da ordem econômica e social aos 

imperativos da justiça social. Senão vejamos: 

A Constituição é mais incisiva no conceber a ordem econômica sujeita 
aos ditames da justiça social para o fim de assegurar a todos a existência 
digna. Dá à justiça social um conteúdo preciso. Preordena alguns 
princípios da ordem econômica – a defesa do consumidor, a defesa do 
meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e pessoais e a 
busca do pleno emprego – que possibilitam a compreensão de que o 
capitalismo concebido há de humanizar-se (se é que isso seja possível). 
Traz, por outro lado, mecanismos na ordem social voltados à sua 
efetivação. Tudo depende da aplicação das normas constitucionais que 
contêm essas determinantes, esses princípios e esses mecanismos.17 

Nesse contexto, identificamos que as normas tributárias estão entre os 

instrumentos eleitos pelo constituinte para concretização dessa nova ordem econômica e 

social.  

Ou seja, verificamos que a atividade tributária é manifestada na Lei Maior como 

meio hábil a concretizar na prática a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução 

das desigualdades sociais e regionais, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária 

e a garantia do desenvolvimento nacional. 

Nesse sentido, é o entendimento que perfilha Roque Antonio Carrazza: 

Salientamos que as citadas normas constitucionais e outras da mesma 
índole são de aplicação efetiva, e não como querem alguns, meros 
programas de ação, a serem – um dia – desenvolvidos e implementados. 
De conseguinte, impõem aos Poderes Públicos o dever de prestigiá-las de 
todas as formas, inclusive na tributação.18 

 
                                                             
16  SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. 

p. 135. Grifos do original. 
17  Idem, p. 139. Grifos do original. 
18  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 830. Grifos do original. 
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Com efeito, os tributos são reconhecidamente um importante instrumento de 

intervenção estatal nas ordens econômica e social, porque é inerente à sua própria natureza 

produzir efeitos na conformação das relações econômicas, em maior ou menor escala, 

intencional ou não intencionalmente.19 

Essa correlação existente entre os tributos e os objetivos estatais, intimamente 

ligados aos direitos fundamentais, permite a compreensão da tributação sob uma 

perspectiva mais humanista,20 pela qual tais direitos, mais do que configurarem limites 

intransponíveis à atividade tributante, paradoxalmente são seu próprio suporte. 

É o que Regina Helena Costa manifesta, por exemplo, mencionando que “ao 

direito estatal de tributar corresponde um dever dos particulares de arcar com os ônus de 

serem tributados, o que lhes viabiliza o exercício de outros direitos”.21 

Nessa linha de raciocínio, destacamos o conceito de tributo alinhavado por 

Fábio Canazaro, sob a perspectiva do fundamento da tributação e da importância de se 

conferir organicidade e simplificação do sistema jurídico:  

[...] tributo é o dever fundamental materializado por meio de uma 
prestação pecuniária de caráter compulsório, instituído em lei, devido à 
entidade de direito público e cobrado mediante atividade plenamente 
vinculada, com vistas à promoção dos direitos fundamentais, seja via 
geração de receita pública, seja mediante a orientação socioeconômica 
dos cidadãos.22 

É assim que chegamos às noções de fiscalidade e extrafiscalidade, que 

correspondem às duas maneiras pelas quais os tributos podem perseguir a realização dos 

fins sociais constitucionalmente preconizados. 

 

 
                                                             
19  Hodiernamente, quando se fala em neutralidade ao discorrer sobre as relações entre Estado e economia, 

quer-se referir à atuação regulatória que lhe compete, de modo a realizá-la preservando a igualdade e a 
liberdade dos agentes nos aspectos concorrenciais. Nesse sentido, Ricardo Lobo Torres discorre que “ao 
Estado Fiscal incumbe não apenas se manter neutro frente à concorrência, senão que lhe compete 
promover pela tipificação e pela quantificação o ambiente propício ao desenvolvimento das forças de 
mercado” (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: 
constituição financeira, sistema tributário e estado fiscal cit., v. 1, p. 343-344). 

20  Cf. COSTA, Regina Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional. São 
Paulo: Saraiva, 2014; TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. 
Os direitos humanos e a tributação: imunidades e isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. v. 3. 

21  COSTA, Regina Helena. Idem, p. 28-30. 
22  CANAZARO, Fábio. Essencialidade tributária: igualdade, capacidade contributiva e extrafiscalidade na 

tributação sobre o consumo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2015. p. 46. 
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A fiscalidade diz respeito à aproximação preliminar pela qual usualmente 

conhecemos o tributo, como o principal instrumento de que se vale o Estado para obter 

recursos financeiros, a fim de viabilizar a manutenção do patrimônio coletivo e o custeio 

da prestação de serviços públicos.  

O protagonismo dessa acepção arrecadatória dos tributos no estudo jurídico 

muito provavelmente se deve à influência dos paradigmas do direito financeiro na 

construção do direito tributário como ramo jurídico independente e, também, da 

significativa importância que a arrecadação fiscal tem na composição das riquezas 

públicas. Afinal, a ideia de tributo sempre esteve intimamente relacionada à noção 

orçamentária de receitas derivadas, angariadas pelo Estado pelo exercício do ius imperium 

estatal sobre o patrimônio particular, diferenciando-se das receitas originárias, geradas 

diretamente pela exploração de bens públicos. 

A fiscalidade atua na ordem econômica e social indiretamente, concretizando os 

objetivos públicos correlatos a partir da aplicação das receitas tributárias no financiamento 

das políticas públicas à sociedade.23 

No entanto, a despeito da importância do viés arrecadatório da tributação, ele 

não esgota as possibilidades da instrumentalidade inerente a tais institutos jurídicos. 

A extrafiscalidade, nessa senda, corresponde à outra maneira pela qual os 

tributos atendem ao Estado para concretização dos objetivos constitucionais. Ela consiste 

em todos os efeitos produzidos pela atividade tributária nas relações socioeconômicas que 

transcendem a mera arrecadação, razão por que constatamos que a nomenclatura 

extrafiscal teria uma conotação residual. 

Percebemos que a extrafiscalidade se manifesta quando a mera incidência 

tributária per se desencadeia direta e imediatamente efeitos modificativos no contexto 

fático socioeconômico, como a distribuição da renda, a indução de comportamentos ou a 

simplificação da relação fisco-contribuinte. 

Em suma, sublinhamos que a atividade tributária viabiliza a concretização dos 

objetivos públicos seja por conta do resultado arrecadatório (fiscalidade), seja 

independentemente deste (extrafiscalidade).24-25 

 
                                                             
23  Nesse sentido, Regina Helena Costa enaltece que “vários dos direitos assegurados no ordenamento 

jurídico dependem, para sua proteção, de recursos advindos da receita tributária” (COSTA, Regina 
Helena. Curso de direito tributário: Constituição e Código Tributário Nacional cit., p. 28). 
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Paulo de Barros Carvalho retrata essa dicotomia entre fiscalidade e 

extrafiscalidade nos seguintes termos: 

Fala-se, assim, em fiscalidade sempre que a organização jurídica do 
tributo denuncie que os objetivos que presidiram sua intuição, ou que 
governaram certos aspectos da sua estrutura, estejam voltados ao fim 
exclusivo de abastecer os cofres públicos, sem que outros interesses – 
sociais, políticos ou econômicos – interfiram no direcionamento da 
atividade impositiva. 

A experiência jurídica nos mostra, porém, que vezes sem conta a 
compostura da legislação de um tributo vem pontilhada de inequívocas 
providências no sentido de prestigiar certas situações, tidas como social, 
política ou economicamente valiosas, às quais o legislador dispensa 
tratamento mais confortável ou menos gravoso. A essa forma de manejar 
elementos jurídicos usados na configuração dos tributos, perseguindo 
objetivos alheios aos meramente arrecadatórios, dá-se o nome de 
extrafiscalidade.26 

Todas as exações podem expressar simultaneamente efeitos arrecadatórios e não 

arrecadatórios, variando apenas a preponderância de um sobre outro em cada situação. Eles 

não implicam exclusão recíproca, como ressalta Alfredo Augusto Becker: 

[...] na construção jurídica de todos e de cada tributo, nunca mais estará 
ausente o finalismo extrafiscal, nem será esquecido o fiscal. Ambos 
coexistirão sempre – agora de um modo consciente e desejado – na 
construção jurídica de cada tributo; apenas haverá maior ou menor 
prevalência neste ou naquele sentido, a fim de melhor estabelecer o 
equilíbrio econômico-social do orçamento cíclico.27 

Mesmo diante dessa dificuldade de isolar os caracteres fiscal e extrafiscal na 

incidência tributária, é importante essa classificação abstrata para interpretação e aplicação 

do direito, porque ela proporciona a identificação dos efeitos (ou funções) que as normas 

 
                                                             
24  No Estado liberal, uma vez que imperava a noção de autorregulação do mercado, reputava-se 

desnecessária a intervenção estatal na economia e os tributos eram cobrados apenas com finalidade 
arrecadatória e de maneira neutra, sem alterar os efeitos naturalmente verificáveis das relações 
econômicas. Relata-se que foi no pós-Segunda Guerra Mundial, com a evolução para o Estado Social, 
que houve um incremento na utilização de normas tributárias indutoras, diante da fixação de objetivos 
sociais e econômicos ao poder público, especialmente vocacionados à redução das desigualdades sociais 
(SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 27-41). Dizemos 
incremento porque, ao que consta, desde o Império Romano já se verificavam normas tributárias com 
efeito de indução comportamental (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e 
intervenção econômica cit., p. 109-116). 

25  Em razão dessas duas perspectivas, Alfredo Augusto Becker reconhece no tributo extrafiscal a tarefa 
dúplice de agente revolucionário e financiador da revolução social (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria 
geral do direito tributário cit., p. 622). 

26  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. p. 249-250. 
Grifos do original. 

27  BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário cit., p. 633. Grifos do original. 
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tributárias produzem no meio social e, consequentemente, os critérios de comparação 

aplicados aos contribuintes, à luz do princípio da igualdade. 

Para tanto, faz-se necessário realizar sistematicamente um estudo da 

extrafiscalidade, distinguindo as acepções desse termo entre gênero e espécie, bem como 

das funções que a norma tributária pode desempenhar, o que passamos a fazer. 

1.2. As funções extrafiscais das normas tributárias 

Usualmente, identifica-se um tributo como extrafiscal aquele que representa 

uma intervenção do Estado nas ordens econômica e social, a fim de induzir os indivíduos a 

praticar certas condutas.  

Todavia, como pudemos analisar supra, essa noção de indução não descreve 

todos os efeitos não arrecadatórios que a atividade tributária pode produzir.  

Por exemplo, também caracterizaria efeito não arrecadatório o escopo de 

redistribuição de renda e da terra, mediante o emprego de alíquotas progressivas em certas 

exações.28 

Em virtude disso, filiamo-nos à distinção manifestada por Luís Eduardo 

Schoueri quanto às acepções que podem ser atribuídas à expressão “extrafiscalidade”, a 

fim de evitar confusões semânticas e, assim, otimizar a análise por nós pretendida neste 

trabalho.29  

Ela pode ser, nesse diapasão, concebida em sentido amplo (como gênero) ou em 

sentido estrito (como espécie). 

Trataremos como extrafiscal em sentido amplo (gênero) toda e qualquer 

tributação instituída não com fins arrecadatórios, mas sim ordinatórios, voltada à 

concretização de outros objetivos do Estado, que estejam alinhados a valores econômicos, 

sociais, políticos etc.30 

Por sua feita, consideraremos como extrafiscal em sentido estrito (espécie), esta 

sim, a tributação voltada ao fim específico de direcionar os comportamentos humanos, 

 
                                                             
28  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 32-34. 
29  Idem, ibidem. 
30  ATALIBA, Geraldo. Sistema constitucional tributário brasileiro cit., p. 150. 
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fomentando ou desestimulando atividades com base no interesse público, refletindo a ideia 

de função indutora da norma tributária. 

Considerando nosso objeto de estudo, destacamos que as alusões à expressão 

“extrafiscal” neste trabalho tendem a se referir à espécie (extrafiscalidade em sentido 

estrito), de modo que, inexistindo qualquer ressalva expressa em sentido contrário, deve 

assim ser compreendida pelo leitor. 

Retomando o raciocínio de Luís Eduardo Schoueri, sob análise, observamos que 

a separação da extrafiscalidade em gênero e espécie viabiliza identificar a sistematização 

das normas tributárias a partir de suas funções.31 

Em vez de se preocupar com a finalidade da norma (se fiscal ou extrafiscal), 

referido doutrinador reputa mais válido considerar os possíveis efeitos que elas podem 

produzir no cenário fático, relacionados às suas funções normativas. 

Acolhendo tais considerações, temos, assim, que toda e qualquer norma que 

verse sobre tributos possui a função de arrecadar, ou seja, todo tributo tem caráter fiscal. E, 

além desse viés arrecadatório, julga-se possível verificar a coincidência ou não em uma 

mesma norma da (i) função distributiva (distribuição da carga tributária); (ii) da função 

indutora (indução de comportamentos); e (iii) da função simplificadora (simplificação da 

tributação).32  

Não nos dedicaremos ao exame sistemático aprofundado de todas elas, mas vale 

brevemente situá-las em nossa explanação, a fim de que cuidemos adiante de aspectos 

próprios da função indutora, que tem relação com nosso objeto de estudo. 

A função distributiva expressa a solidariedade na tributação, princípio em nome 

do qual se concebe que o critério aceitável para a diferenciação dos contribuintes será 

aquele que atingir a máxima: “cada um contribuirá com quanto puder para o bem de 

todos”.33 

 

 
                                                             
31  VOGEL, Klaus. Die Abschichtung von Rechtsfolgen im Steuerrecht. Steuer und Wirtschaft, n. 2/1977, p. 

97-121 (p. 106) apud SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica 
cit., p. 27. 

32  Idem, ibidem. 
33  SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário cit., p. 356. 
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Ela justifica que se retire a riqueza de uns, aplicando-a em favor de outros 

menos favorecidos, de forma que, no Estado Social, a distribuição da carga fiscal visa à 

redução das desigualdades sociais, associando-se à noção de dignidade da pessoa humana e 

relaciona-se à sistemática tratada por Ricardo Lobo Torres na seguinte passagem: 

Observou K. Tipke que o Estado não possui dinheiro originariamente 
(Der Staat selbst hat kein Geld) e que a sua missão se reduz a tirar 
parcimoniosamente recursos da camada mais rica da população para 
repassá-la à mais pobre, observados os postulados de justiça.34 

Está alinhada ao objetivo do Estado brasileiro de erradicação da pobreza e da 

marginalização e de redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3.º, III, da 

CF/1988). 

Por seu turno, a função indutora enraíza-se na ideia de que a incidência tributária 

é importante fator na tomada de decisão do agente econômico, de modo a ser utilizada pelo 

Estado como ferramenta para fomento de condutas desejadas e para desestímulo daquelas 

indesejadas, em termos socioeconômicos.  

Tem, então, correlação com a persecução do objetivo fundamental de garantir o 

desenvolvimento nacional (art. 3.º, II, da CF/1988).  

São exemplos de alguns ideais constitucionais que podem ser implementados 

mediante a indução tributária: a redução de gastos na conservação do meio ambiente e em 

saúde, o estímulo à realização da função social da propriedade, a proteção e o incentivo ao 

consumo e ao crescimento da indústria nacional em face da indústria estrangeira.35 

É importante sublinharmos que as funções distributivas e indutora atuam 

preponderantemente na graduação dos encargos tributários, o que poderá ser atestado a 

partir da análise que realizaremos no Capítulo 4. 

A função simplificadora, por fim, volta-se à racionalização ou, como sugerido 

pelo próprio nome, simplificação do sistema tributário. Exemplificativamente, temos como 

normas tributárias simplificadoras aquelas que diminuem ou afastam certas obrigações 

acessórias aos contribuintes, aquelas que proporcionam uma facilitação no recolhimento da 

exação ou, então, aquelas que tornam praticáveis a aplicação da legislação fiscal, como o 

 
                                                             
34  TORRES, Ricardo Lobo. Valores e princípios no direito tributário ambiental. In: TÔRRES, Heleno 

Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 31. 
35  CANAZARO, Fábio. Essencialidade tributária: igualdade, capacidade contributiva e extrafiscalidade na 

tributação sobre o consumo cit., p. 46. 
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uso de padrões fiscais, justificando-se na impossibilidade ou extrema onerosidade para 

tratamento individualizado dos contribuintes.  

Portanto, apesar de mais frequente a referência à tributação extrafiscal à 

utilização dos tributos como influência na formação da vontade nos comportamentos 

humanos, podemos inferir que também é possível que ela signifique a produção de efeitos 

distributivos ou simplificadores pela atividade tributária. 

Essa perspectiva de funções da norma tributária enseja uma compreensão mais 

coerente do sistema, dado que repele a ideia de polaridade entre a função arrecadatória e a 

função indutora.  

Por meio dela, percebemos que inexiste qualquer função que se oponha à 

arrecadatória, independentemente do tributo, somente podendo se contrapor entre si as 

demais funções, por exemplo, a indutora e a distributiva. É assim que um tributo, além de 

arrecadar, pode se mostrar mais alinhado à ideia de justiça distributiva ou à ideia de 

indução comportamental. Por exemplo, um tributo pode ter o condão de arrecadar recursos 

financeiros, com base em uma distribuição equânime da carga tributária, bem como 

fomentar o desenvolvimento de uma determinada região e introduzir padrões de isenções e 

despesas dedutíveis, e uma dessas características pode prevalecer sobre as demais. 

Podemos esquematizar as funções da norma tributária em quadro sinótico da 

seguinte maneira: 

 

 Função fiscal: arrecadatória; efeitos indiretos nas ordens econômica e social. 

 Função extrafiscal (extrafiscalidade em sentido amplo): não arrecadatória; 

efeitos diretos nas ordens econômica e social. Subdivide-se em: 

o Função distributiva 

o Função indutora (extrafiscalidade em sentido estrito) 

o Função simplificadora 

 

Assumimos, portanto, que essas múltiplas funções (arrecadatória, distributiva, 

indutora e simplificadora) coexistem em uma mesma norma tributária, de maneira que 

apenas em realização de recorte metodológico é que as normas de indução – assim como as 
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demais – podem ser apreendidas, pois não configuram uma categoria gnosiológica 

independente.36 

Uma vez salientado esse ponto, passemos a analisá-las, considerando que nosso 

objeto de estudo tem enfoque na função indutora que o ICMS pode desempenhar. 

1.3. A função indutora das normas tributárias (extrafiscalidade em sentido estrito) 

A função indutora corresponde à ideia de utilização do instrumental tributário 

para provocar a alteração de comportamento dos contribuintes, a fim de atingir certas 

finalidades econômicas ou políticas. As normas tributárias dotadas dessa função buscam 

incutir uma reflexão nos indivíduos quanto às suas escolhas.  

Elas correspondem, como visto, à acepção estrita de extrafiscalidade que 

definimos anteriormente, a qual é abordada nas lições de Roque Antonio Carrazza nos 

seguintes termos: “quando o legislador, em nome do interesse coletivo, aumenta ou 

diminui as alíquotas e/ou as bases de cálculo dos tributos, com o objetivo principal de 

induzir os contribuintes a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa”.37  

Eros Roberto Grau explica que a indução consiste em uma forma de intervenção 

do Estado sobre o domínio econômico, verificada na atuação do ente estatal como 

regulador de determinada atividade econômica, editando normas para ordenar a atuação 

dos agentes, como expressão do poder normativo.38  

Referido doutrinador esclarece que a indução não se confunde com a direção. 

Enquanto nesta “o Estado exerce pressão sobre a economia, estabelecendo mecanismos e 

normas de comportamento compulsório para os sujeitos da atividade econômica em 

 
                                                             
36  É o que sugere Luís Eduardo Schoueri: “Identificam-se, assim, as normas tributárias indutoras a partir de 

sua função. A referência a tais normas, enquanto corte abstrato, apenas servirá para realçar uma função 
(ou uma das várias funções) que a norma tributária desempenha. Vê-se, pois, definido o objeto do 
presente estudo: por normas tributárias indutoras se entende um aspecto das normas tributárias, 
identificado a partir de uma de suas funções, a indutora” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias 
indutoras e intervenção econômica cit., p. 30). 

37  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 133. 
38  Adotamos a classificação exposta por Eros Roberto Grau quanto às formas de intervenção do Estado na 

economia, pela qual ela pode se dar de duas maneiras: (i) intervenção no domínio econômico, quando o 
Estado atua como verdadeiro agente econômico, podendo se subdividir em intervenção por absorção 
(quando atua em monopólio, absorvendo integralmente dado segmento econômico) e intervenção por 
participação (quando atua como parte de dado segmento econômico, ao lado de outros agentes); e (ii) 
intervenção sobre o domínio econômico, detalhada no desenvolvimento acima (GRAU, Eros Roberto. A 
ordem econômica na Constituição de 1988. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 147). 
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sentido estrito”, naquela ele “manipula os instrumentos de intervenção em consonância e 

na conformidade das leis que regem o funcionamento dos mercados”.39 

As normas de indução não impõem diretamente a adoção de algum 

comportamento aos agentes econômicos, mas procuram estimulá-los ou desestimulá-los a 

agir, conforme seja desejável ou inconveniente o ato, de maneira que os próprios 

indivíduos voluntariamente escolham suas condutas a favor ou contra, respectivamente, os 

desígnios da política pública implantada. 

Por isso, Regina Helena Costa aponta que o tributo, quando dotado do caráter 

extrafiscal (na função indutora), representa limitação não ao direito de propriedade dos 

indivíduos, mas sim ao seu direito de liberdade, pois é indiretamente determinante nas suas 

opções de conduta.40 

Devem ser consideradas como normas tributárias indutoras aquelas que 

produzam tais efeitos propositalmente, porque assim foram concebidas, e não porque 

ocasionalmente acarretam tais implicações. Nosso objeto de estudo leva em consideração 

propriamente estas últimas, que sejam fruto de uma intervenção premeditada pelo poder 

público quanto aos reflexos positivos que o ICMS pode propagar nas relações de consumo. 

Na norma tributária de indução, o legislador se serve de uma ameaça de prejuízo 

tributário ao contribuinte que se afasta da finalidade pública preconizada pela norma e/ou 

de uma promessa de vantagem àqueles que atuarem em consonância com seus desígnios.  

A respeito dessa ameaça de prejuízo, cabe tecermos alguns comentários. 

As condutas consideradas socialmente indesejadas pela sociedade podem ser 

tuteladas pelo legislador por duas vias. É possível que ele atribua o caráter de ilicitude a 

esse agir, cominando sanções negativas como consequência à transgressão das respectivas 

normas jurídicas,41 ou, também, mesmo mantendo sua licitude, ele pode introduzir normas 

que desestimularão sua prática. 

 
                                                             
39  GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 cit., p. 147. 
40  Em contraponto, a doutrinadora explica que, na expressão fiscal, o tributo com finalidade meramente 

arrecadatória, sem consideração a outros objetivos, impõe condição ao exercício do direito de 
propriedade (COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF. 
3. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 86-87). 

41  BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário cit., p. 642-643. 
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As normas tributárias indutoras enquadram-se na segunda hipótese, pois, como 

consta da própria definição legal de tributo (art. 3.º do CTN), não há que os confundir com 

sanções de atos ilícitos.42 

Paulo de Barros Carvalho trata da diferença entre tributo e sanção (multa), nos 

seguintes termos: 

[...] os acontecimentos ilícitos vêm sempre atrelados a providência 
sancionatória e, fixando-se o caráter lícito do evento, separa-se, com 
nitidez, a relação jurídica do tributo da relação jurídica atinente às 
penalidades exigidas pelo descumprimento de deveres tributários. Como 
são idênticos os vínculos, isoladamente observados, é pela associação ao 
fato que lhe deu origem que vamos conhecer a índole da relação.43 

Portanto, é certo que as condutas alcançadas pelas normas tributárias indutoras 

são necessariamente lícitas perante o sistema vigente, não sendo objeto de sanções, como 

multas administrativas.  

No que diz respeito a condutas prejudiciais ao meio ambiente, por exemplo, 

temos que aquelas reconhecidas como ilícitas pela legislação serão punidas com multas 

(como o desmatamento em determinada área de preservação) e as lícitas podem ser objeto 

de tributos com carga tributária mais elevada (como atividades econômicas licitamente 

desenvolvidas que poluem o ecossistema). 

Alfredo Augusto Becker chamou de “tributos proibitivos” aqueles que atingem 

condutas econômicas lícitas, nos quais se constata uma atuação indireta sobre a conduta, 

pois tão somente o pagamento da exação é que pode ser exigido juridicamente, e não a 

atuação conforme. 44  Nesse sentido, pondera sobre o limite entre proibição (sanção) e 

desestímulo (tributo), in verbis: 

A natureza jurídica da sanção distingue-se, perfeitamente, da natureza 
jurídica do tributo extrafiscal, “proibitivo” porque: 

 
                                                             
42  “Art. 3.º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada.” A respeito, Ricardo Lobo Torres revela que o legislador incluiu a 
expressão “não constitui sanção de um ato ilícito” no texto legal justamente para evitar que a ausência de 
elementos teleológicos levasse a uma confusão entre tributos e penalidades, uma vez que propositalmente 
omitiu referências à destinação pública da arrecadação dos tributos e a utilização para custeio das 
necessidades financeiras do Estado (TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional 
financeiro e tributário: constituição financeira, sistema tributário e estado fiscal cit., v. 1, p. 226). 

43  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário cit., 29. ed., p. 58. 
44  BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário cit., p. 628. 
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Sanção é o dever preestabelecido por uma regra jurídica que o Estado 
utiliza como instrumento jurídico para impedir ou desestimular, 
diretamente, um ato ou fato que a ordem jurídica proíbe. 
“Tributo extrafiscal ‘proibitivo”: é o dever preestabelecido por uma regra 
jurídica que o Estado utiliza como instrumento jurídico para impedir ou 
desestimular, indiretamente, um ato ou fato que a ordem jurídica permite. 
O ilícito, como elemento integrante da hipótese de incidência, é o único 
elemento que distingue, no plano jurídico, a sanção do tributo extrafiscal 
“proibitivo”.45 

Na incidência indutora, então, tem diminuta importância a arrecadação advinda 

da atividade fiscal, uma vez que sua missão primeira é o abandono da conduta indesejada, 

isto é, desencorajar a ocorrência do fato gerador.  

A bem da verdade, a diminuição dos índices arrecadatórios sinaliza justamente o 

sucesso da medida inibidora na modificação do comportamento social e econômico. 

Em sentido contrário à ameaça de prejuízo, observamos que a promessa de 

vantagem pela norma tributária indutora tem forte aptidão de implementar tais alterações 

comportamentais, de modo que são pertinentes algumas reflexões a respeito dela. 

Trata-se de abordagem que corresponde ao direito premial ou promocional, 

preconizado na doutrina de Norberto Bobbio, que se relaciona à transformação na função 

do sistema normativo em seu todo e no modo de realizar o controle social, favorecendo as 

ações vantajosas mais do que desfavorecendo as nocivas, mediante o uso de técnicas de 

encorajamento.46 

Elas propagam a ideia de que uma conduta positiva reflete uma retribuição 

positiva (retribuir o bem com o bem). No caso das normas tributárias indutoras, os 

contribuintes mais alinhados à política pública estatal são beneficiados. 

 
                                                             
45  BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário cit., p. 645-656. Grifos do original. 
46  No ensaio intitulado “A função promocional do direito”, Bobbio critica as, até então tradicionais, 

concepções protetora e repreensiva do direito, pelas quais o Estado é o guardião da ordem pública e o 
direito é tão somente um conjunto de normas negativas, como ordenamento coativo. Ao lado das normas 
de conduta (função tutela ou garantia), o autor identifica no Estado assistencial um vertiginoso aumento 
de normas de organização, acenando para o aparecimento paulatino de técnicas de encorajamento, ou 
seja, da função de promover. Sobre as técnicas de encorajamento, explica: “Ao contrário, a técnica de 
encorajamento visa não apenas a tutelar, mas também a provocar o exercício dos atos conformes, 
desequilibrando, no caso dos permitidos, a possibilidade de fazer e a possibilidade de não fazer, tornando 
os atos obrigatórios particularmente atraentes e os atos proibidos particularmente repugnantes. Quanto 
aos atos desviantes, essa técnica considera – atribuindo-lhes determinadas consequências – os atos 
desviantes por excesso, isto é, os atos superconformes, enquanto se torna cada vez mais tolerante em 
relação a certos atos desviantes por defeito” (BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos 
da teoria do direito. São Paulo: Manole, 2007. p. 14-15). 
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Por meio das chamadas sanções positivas, tanto pode ser atribuída uma 

vantagem quanto a privação de uma desvantagem àqueles que pratiquem condutas 

desejadas pelo ordenamento.  

Norberto Bobbio identifica que as sanções positivas podem se caracterizar como 

prêmios ou como compensações. Senão, vejamos: 

Há sanções positivas, como os prêmios, que têm função exclusivamente 
retributiva: são uma reação favorável a um comportamento vantajoso para 
a sociedade. Mas pode haver, também, sanções positivas que visam a 
compensar o agente pelos esforços e pelas dificuldades enfrentadas, ou 
pelas despesas assumidas, ao proporcionar à sociedade uma vantagem; 
essas sanções têm valor não de mero reconhecimento, mas (inclusive) de 
compensação. Podem ser denominadas, melhor do que prêmios, de 
indenizações.47  

Quanto às normas tributárias indutoras do ICMS em prol do consumo 

sustentável, observaremos no Capítulo 2 que a sanção positiva aplicável à espécie parece 

estar mais associada à ideia de indenização do que de prêmio, pois a concessão de 

incentivos fiscais representa um meio de correção de falhas de mercado (internalização das 

externalidades). 

São essas as breves considerações sobre os efeitos indutores de estímulo e 

desestímulo das normas tributárias, aos quais tornaremos a nos referir no desenvolver do 

tema. 

1.4. Balizas constitucionais aplicáveis às normas tributárias indutoras  

Cumpre, enfim, pontuarmos algumas considerações a respeito de normas 

constitucionais que balizam a prática da extrafiscalidade em sentido estrito. 

Como afirmamos, o estudo das normas tributárias indutoras se dá em corte 

metodológico. Assim, mesmo sendo dotadas de aptidões específicas, elas não deixam de 

ser normas tributárias, razão por que devem guardar respeito ao respetivo contexto 

sistemático no qual se inserem. Com efeito, é inviável a existência de um regime jurídico 

especial para exações marcadas pelo caráter extrafiscal, tendo em conta a simbiose entre 

fiscalidade e extrafiscalidade pertinente a todas as normas tributárias. 

 
                                                             
47  BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos da teoria do direito cit., p. 25-26. Grifos do 

original. 
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Ademais, diante da constatação de que os tributos representam forma de 

intervenção do Estado na economia, é certo que o estudo das normas tributárias indutoras 

também deve levar em consideração os preceitos da ordem constitucional econômica. 

Afinal, esse enfoque da atividade fiscal se embasa justamente na premissa dos efeitos que 

ela propaga nas relações entre os agentes de mercado, submetidas a tais postulados. Como 

afirma Luís Eduardo Schoueri, “se a lei tributária influi na Ordem Econômica, então ela já 

não mais se justifica apenas com argumentos extraídos da doutrina tributária”.48  

Temos, portanto, que as balizas constitucionais à extrafiscalidade decorrem da 

confluência de ambos os ramos jurídicos, tributário e econômico, justificando que sejam 

aplicadas coerentemente umas em relação às outras. Façamos algumas considerações sobre 

cada um deles. 

No Brasil, verificamos que o núcleo do sistema jurídico tributário é desenhado 

analiticamente na própria Carta Magna, destacando-se os arts. 145 a 156 da CF/1988. Ele é 

composto essencialmente a partir de normas que fixam a competência tributária das 

entidades federadas e que delimitam as formas pelas quais ela pode ser exercida.49 

 
                                                             
48  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 87. 
49  Observamos que referidas normas estão ligadas diretamente à autonomia financeira dos entes públicos, 

pois, mesmo não sendo a receita tributária a única fonte de recursos para os cofres públicos, ela 
representa a mais expressiva de todas. É íntima e visceral a conexão entre nossa partilha de competências 
tributárias e o princípio federativo. Com efeito, a distribuição minuciosa e exaustiva das competências – 
não só tributária, como também administrativas e legislativas – entre as pessoas políticas é fundamental 
para estruturação da federação brasileira, composta pela União, pelos Estados, pelos Municípios e pelo 
Distrito Federal, que mantêm entre si um vínculo indissolúvel (art. 1.º da CF/1988). Afinal, elas 
viabilizam a manutenção e o fortalecimento da autonomia das entidades federadas, refletida no princípio 
constitucional implícito que José Souto Maior Borges chamou de princípio da isonomia das pessoas 
constitucionais, pelo qual elas se relacionam entre si apenas e tão somente por coordenação, e não por 
subordinação umas às outras (BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária. São Paulo: RT, 
1978. p. 6-18). As normas constitucionais atributivas de competência são de elevada importância no 
Estado brasileiro, dado que ele assume a forma federativa. Isso significa que, em nosso país, o poder 
político é exercido de forma descentralizada, sendo titularizado por diversas entidades estatais. Embora 
desprovidas de soberania, que é atributo do próprio Estado, as unidades federadas são dotadas de 
personalidades jurídicas próprias e, por conseguinte, de autonomia política, administrativa e financeira, 
de modo que possam exercer suas atribuições sem interferências das demais. A federação brasileira é 
protegida pelo constituinte originário contra qualquer proposta de emenda tendente a aboli-la (art. 60, § 
4.º, da CF/1988). Nesse sentido, Geraldo Ataliba enaltece a superioridade e a intocabilidade do princípio 
federativo, ao lado do princípio republicano, apontando-os como os grandes pilares do Estado brasileiro 
(ATALIBA, Geraldo. República e Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. p. 38-39). Referido 
doutrinador sublinha que a forma federativa se mostra como necessária à realização do regime 
republicano no Brasil, uma vez que assim a representatividade funciona melhor e de maneira bem mais 
enfática o povo exerce as suas prerrogativas de cidadania e autogoverno (Idem, p. 44-47). 
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Ao designar a cada uma das esferas federativas as prerrogativas de instituir e 

cobrar tributos, elas estabelecem, em sede constitucional, a própria tipologia das espécies 

tributárias (art. 145, caput, da CF/1988)50 e, em via reflexa, afastam a bitributação.  

Além disso, referidas disposições delimitam, mediante princípios e imunidades, 

os aspectos negativos da competência tributária, parametrizando o exercício da atividade 

fiscal e resguardando o direito dos particulares ao patrimônio e à liberdade. Roque Antonio 

Carrazza destaca, nessa toada, ser impróprio referir-se à competência tributária como 

poder tributário, uma vez que, no Brasil, ela é limitada, regrada pelas normas 

constitucionais, ao passo que a noção de poder remete a algo incontrastável e absoluto.51  

As imunidades revelam uma incompetência das pessoas políticas de direito 

constitucional interno para expedir regras instituidoras de tributos, alcançando situações 

específicas suficientemente caracterizadas, relacionadas a valores constitucionalmente 

protegidos. 52  Elas não configuram princípios, uma vez que não têm a marca da 

generalidade e da abstração. 53  Podem ser consideradas um dos mecanismos de 

extrafiscalidade, dotadas da especificidade de terem sido estipuladas pelo próprio 

constituinte. 

Aquelas concernentes aos impostos podem ser gerais, abrangendo todos eles, 

como as imunidades constantes do art. 150, VI, da CF/1988,54 ou específicas, referentes a 

um determinado imposto, como a veiculada pelo art. 155, § 2.º, X, a, da Lei Maior, cuja 

 
                                                             
50  “Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 

I – impostos; II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 
potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua 
disposição; III – contribuição de melhoria, decorrente de obras pública.” 

51  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 595. 
52  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário cit., 29. ed., p. 205. 
53  Regina Helena Costa assinala que as imunidades possuem dúplice natureza, porque consubstanciam tanto 

uma norma constitucional que demarca a competência tributária, contendo hipótese de intributabilidade, 
quanto um direito público subjetivo das pessoas favorecidas, direta ou indiretamente. Seriam, segundo 
ela, aplicações de um princípio, que denomina de princípio da não obstância do exercício de direitos 
fundamentais por via da tributação (COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da 
jurisprudência do STF cit., p. 41-42; 58; 90-91). 

54  “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] VI – instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, 
uns dos outros; b) templos de qualquer culto; c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, 
inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de 
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei; d) livros, jornais, periódicos e o 
papel destinado a sua impressão; e) fonogramas e videofonogramas musicais produzidos no Brasil 
contendo obras musicais ou literomusicais de autores brasileiros e/ou obras em geral interpretadas por 
artistas brasileiros bem como os suportes materiais ou arquivos digitais que os contenham, salvo na etapa 
de replicação industrial de mídias ópticas de leitura a laser.” 
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incidência se limita ao ICMS sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, 

nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior.55-56 

Os princípios constitucionais tributários, por sua vez, estão atrelados à 

concretização de valores fundamentais assegurados pelo legislador constitucional na forma 

de direitos e garantias, tais como justiça e segurança, mas, em face de sua natureza, são 

caracterizados pela generalidade e abstração. 

São exemplos de princípios constitucionais tributários o republicano, o 

federativo, da igualdade, da legalidade e da segurança jurídica. Destes, desdobram-se 

outros mais particularizados, também de matriz constitucional, como os princípios da 

capacidade contributiva, da vedação ao efeito confiscatório da tributação, da não 

discriminação tributária em razão da origem ou do destino de bens etc. 

Por fim, também é característica própria do sistema tributário brasileiro, 

conforme o art. 146 da Carta de 1988, a reserva de lei complementar para veicular normas 

gerais, obstinadas a tratar das matérias expressamente arroladas nesse dispositivo. Segundo 

entendimento sedimentado na Suprema Corte brasileira, elas desempenham a tarefa de 

uniformização e racionalização do sistema,57 mediante três funções, a saber: (i) enunciar 

normas gerais de direito tributário; (ii) tratar sobre conflitos de competência tributária entre 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios; e (iii) regular limitações constitucionais ao 

poder de tributar. 58  Consequentemente, reconhece superioridade hierárquica às leis 

 
                                                             
55  “Art. 155. [...] § 2.º [...] X – não incidirá: a) sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, 

nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do 
montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.” 

56  “É comum em todo o mundo a imunidade nas exportações de produtos industrializados. Tributar as 
exportações muitas vezes inviabiliza o mercado externo e termina por prejudicar o desenvolvimento 
econômico do país que adota tal prática. Em se tratando de produtos industrializados, a imunidade ajuda 
a criar empregos, na medida em que estimula as exportações e incrementa, consequentemente, a 
atividade industrial” (MACHADO, Hugo de Brito. Aspectos fundamentais do ICMS. São Paulo: 
Dialética, 1997. p. 201). 

57  “Constitucional. Tributário. Imposto Sobre Serviços. ISS. Entidades autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central do Brasil. Lei complementar de normas gerais que afasta a tributação. Descaracterização de 
isenção heterônoma. Correto papel das normas gerais em matéria tributária. [...] 2. A observância de 
normas gerais em matéria tributária é imperativo de segurança jurídica, na medida em que é necessário 
assegurar tratamento centralizado a alguns temas para que seja possível estabilizar legitimamente 
expectativas. Neste contexto, ‘gerais’ não significa ‘genéricas’, mas sim ‘aptas a vincular todos os entes 
federados e os administrados’. [...] Agravo regimental ao qual se nega provimento” (STF, RE n.º 
433.352-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2.ª Turma, j. 20.04.2010). 

58  Duas vertentes doutrinárias se opõem quanto à interpretação do papel da lei complementar, promulgada 
pela União, como veículo de normas gerais tributárias. De um lado, reúnem-se tributaristas que defendem 
como adequada a interpretação sistemática sobre o art. 146 da CF/1988, expoentes da chamada corrente 
dicotômica, tais como Geraldo Ataliba, Roque Antonio Carrazza e Paulo de Barros Carvalho 
(ATALIBA, Geraldo. Normas gerais de direito financeiro e tributário e a autonomia dos Estados e 
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complementares que veiculam normas gerais de direito tributário, prevalecendo sobre as 

leis ordinárias federais, estaduais, distritais e municipais, porque aquela lhes serve como 

fundamento de validade.59 

A principal lei complementar tributária em vigor é a Lei n.º 5.172, de 25 de 

outubro de 1966, conhecida como Código Tributário Nacional (CTN), que institui normas 

gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.60 

A criação de tributos propriamente dita ocorre no plano infraconstitucional, 

mediante a promulgação de leis – por via de regra, leis ordinárias61 – pela União, pelos 

Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, instituindo os tributos de suas 

respectivas competências e, sucessivamente, uma vez que seja desencadeada a incidência 

delas, poderão cobrar os respectivos créditos. 

 
                                                             

Municípios. Revista de Direito Público, São Paulo, ano 2, n. 10, p. 67, 1969; CARRAZZA, Roque 
Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 1112 e ss.; CARVALHO, Paulo de Barros. 
Curso de direito tributário cit., p. 231). Norteada pelo preceito fundamental da autonomia federativa dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, aliada à rigidez e exaustividade do sistema tributário 
constitucional, ela propõe ser função da lei complementar editar normas gerais de direito tributário, que 
poderão se ocupar de tão somente duas questões: (i) tratar sobre conflitos de competência; e (ii) regular 
limitações ao poder de tributar, sob pena de violação ao pacto federativo. Opondo-se à vertente 
dicotômica, outros estudiosos se alinham à chamada corrente tricotômica, voltados para a literalidade do 
art. 146 da CF/1988 (SOUSA, Rubens Gomes de. Normas gerais do direito financeiro. Revista de Direito 
Administrativo, Rio de Janeiro, v. 37, p. 12-33, 1954; MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Lei 
complementar tributária. São Paulo: Resenha Tributária, 1989. p. 63; ÁVILA, Humberto. Lei 
complementar sobre normas gerais. Matéria de norma geral. Prescrição e decadência. Prazo. Fixação por 
lei ordinária contrária à lei complementar. Exame de constitucionalidade. Revista Dialética de Direito 
Tributário, São Paulo, n. 157, p. 108-114, out. 2008; SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário cit., 
p. 82), acolhida pelo STF. Asseveram ser papel da lei complementar do art. 146 da CF/1988 fixar normas 
gerais em matéria de legislação tributária, assegurando uma disciplina única, em âmbito nacional, para a 
matéria tributária, apesar da existência de diversas legislações editadas pelas pessoas jurídicas de direito 
público. Elas racionalizariam o exercício das competências tributárias, refletindo tanto na relação do ente 
tributante com o contribuinte como na relação dos entes tributantes entre si. 

59  BORGES, José Souto Maior. Lei complementar tributária, p. 81. “Portanto, é da essência do Estado 
Federal a distribuição de competência entre os entes estatais que o compõem. Ao lado da competência 
privativa da União, a Constituição de 1988 concedeu autonomia formal e material à competência 
concorrente, enriquecendo-a, para dispor que a competência da União, nesse campo, far-se-á pela edição 
de normas gerais. [...] Lei quadro, lei moldura, lei de princípios, a lei de normas gerais de Direito 
Tributário emana da União por meio de lei complementar, e pertence àquela ordem jurídica no Estado 
Federal. Sendo hierarquicamente inferior à Constituição, sobrepõe-se, entretanto, às ordens jurídicas 
parciais da própria União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (DERZI, Misabel Abreu 
Machado. Notas. In: BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. atualizada por Misabel 
Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 371). 

60  BRASIL. Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5172Compilado.htm>. Acesso em: 20 mar. 2018. 

61  Alguns tributos devem ser criados mediante promulgação de lei complementar, conforme reserva 
constitucional, como os empréstimos compulsórios (art. 148), imposto sobre grandes fortunas (art. 153, 
VII), impostos residuais da União (art. 154, I) e contribuições sociais residuais da União (art. 195, § 4.º). 
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Para o desenvolvimento de nosso estudo, vale destacar que todas essas normas 

constitucionais que tratam sobre a tributação – atribuindo competência aos entes estatais e 

fixando limitações ao poder de tributar, inclusive designando a reserva de lei 

complementar para a disciplina infraconstitucional de certas matérias – são o ponto de 

partida da atividade fiscal pelas pessoas políticas, conferindo-lhes legitimação para 

desempenhar tal tarefa.  

Assim, é atendendo a tais ditames constitucionais, dotados de hierarquia 

máxima, que todas as entidades da federação poderão atuar, inclusive quando 

promulgarem normas tributárias com função indutora. 

No que diz respeito aos preceitos da ordem constitucional econômica, elencamos 

adiante os princípios gerais fixados no Título VII da Constituição Federal de 1988, todos 

eles relacionados a valores preconizados em nossa ordem jurídica.  

Representam finalidades atribuídas ao Estado, passíveis de ser perseguidas pelas 

normas tributárias indutoras, na qualidade de formas de intervenção do Estado sobre o 

domínio econômico, oferecendo-lhes simultaneamente o embasamento jurídico e 

parâmetros semânticos dentro das quais podem atuar. 

São eles os princípios da soberania nacional (art. 170, I); da propriedade privada 

e função social da propriedade (art. 170, II e III); da livre iniciativa e da livre concorrência 

(art. 170, caput e IV); da defesa do consumidor (art. 170, V); da defesa do meio ambiente, 

inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação (art. 170, VI); da redução das 

desigualdades regionais (art. 170, VII); da busca pelo pleno emprego (art. 170, VIII); e do 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte (art. 170, IX). 

Ressalvamos que as balizas impostas pelo direito econômico às normas 

tributárias de indução não se limitam somente a essas explicitamente dispostas no texto 

constitucional, mas também incluem outras implícitas, como a razoabilidade, que 

igualmente instruem a compreensão da regulação da ordem econômica.62 

Deixamos de realizar o devido aprofundamento dispensável a cada um deles, 

considerando que essa tarefa foge ao escopo por nós delimitado.  

 
                                                             
62  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 89. 
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No próximo capítulo, dedicar-nos-emos à análise da tributação ambiental, 

abordando mais detidamente o princípio da defesa do meio ambiente na ordem econômica 

(art. 170, VI, CF/1988), uma vez que influi na graduação do encargo fiscal do ICMS 

indutor ao consumo sustentável e, portanto, este, sim, está intimamente relacionado ao 

nosso objeto de estudo.  
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2. TRIBUTAÇÃO COM FINS AMBIENTAIS NO BRASIL 

Neste Capítulo 2, adentraremos no exame de questões concernentes à tributação 

ambiental, que configura a espécie de norma de indução a que corresponde nosso objeto de 

estudo. Ela possui como matriz axiológica a tutela constitucional sobre o meio ambiente e 

a sustentabilidade, de modo que, para a devida compreensão, nos dedicaremos a explorar 

algumas questões relativas a tais conceitos. 

2.1. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável 

Não é tão simples chegar a um conceito objetivo de meio ambiente, 

considerando a própria redundância terminológica que encerra. Ele pode, por exemplo, ser 

mais restritivo, ao se referir tão somente aos elementos da natureza, ou mais amplo, 

alcançando ambientes artificiais e de trabalho.  

Interessa-nos, ao tratarmos sobre o ICMS e o consumo sustentável, o conceito 

ecológico de meio ambiente, dado que a tributação ambiental se volta à proteção dos 

ecossistemas e à noção de sustentabilidade ambiental. 

Em virtude disso, inclinamo-nos à definição de meio ambiente trazida por 

Carlos Eduardo Peralta Montero, in verbis: 

[...] a noção estrita de ambiente está atrelada a sua matriz ecológica, 
compreensiva dos fatores abióticos (água, ar e solo) e bióticos (fauna e 
flora); trata-se do entorno físico ou natural. Essa noção permite entender 
o bem ambiental como uma categoria jurídica unitária, caraterizada 
principalmente pela ideia da conservação essencial dos seres vivos e da 
diversidade biológica, e pela utilização do meio ambiente – tanto 
econômica como socialmente – de maneira sustentável. 

O meio ambiente é um macrobem de interesse difuso ou metaindividual, 
que é composto de uma série de microbens que se inter-relacionam e que 
são interdependentes.63 

O direito ao meio ambiente equilibrado é dotado de natureza difusa, 

caracterizando-se como direito fundamental de terceira geração, inerente à formação da 

dignidade da pessoa humana e calcado no valor de justiça ambiental e solidariedade.64 Ele 

 
                                                             
63  MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. Tributação ambiental: reflexões sobre a introdução da variável 

ambiental no sistema tributário. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 96. 
64  “A solidariedade não traz conteúdos materiais específicos, podendo ser visualizada ao mesmo tempo 

como valor ético e jurídico, absolutamente abstrato, e com princípio positivado ou não nas Constituições. 
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diz respeito a interesses da mesma geração de seres humanos, das gerações futuras e 

também de outros seres vivos. 

As questões afetas aos ecossistemas possuem caráter transnacional, razão por 

que a fixação de normas isoladas sobre condutas de preservação e restauração ambiental é 

insuficiente. Faz-se necessária a definição global de diretivas entre si, de forma sistêmica.  

No Brasil, a tutela jurídica constitucional sobre o meio ambiente está ancorada 

essencialmente no art. 225 da Lei Maior, cujo caput o reconhece como bem de uso comum 

do povo e essencial à sadia qualidade de vida, atribuindo a todos (Estado e coletividade) o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.65 

Verificamos que, historicamente, a maneira pela qual as relações econômicas se 

estabeleceram ocasionou uma profunda crise ambiental, detalhada na seguinte passagem da 

obra de Carlos Eduardo Peralta Montero: 

O Prêmio Nobel de química, Paul Crutzen, apelidou o nosso tempo como 
a era do Antropoceno. Trata-se de uma época em que a Terra está 
dominada pelo ser humano – o Homo faber. O nosso tempo é único no 
que diz respeito a tecnologia, aumento populacional e crescimento 
econômico. Assim, temos um mundo dinâmico, interconectado, mas ao 
mesmo tempo estamos empurrando o Planeta para o colapso. A Terra está 
no seu limite. Pela primeira vez na história uma única espécie tem o 
futuro do Planeta nas suas mãos. Os seres humanos detonaram uma nova 
era geológica: o Antropoceno.  

A racionalidade do modelo de desenvolvimento vigente, pautado pela 
lógica do crescimento econômico constante, está comprometendo a 
dinâmica de todos os sistemas fundamentais para a manutenção da vida. 
A nossa sociedade está caracterizada pela afluência, no entanto, por conta 
disso transformamos o Planeta sem respeitar os limites físicos da 
biosfera.66 

De acordo com dados ofertados pela Global Footprint Network, uma 

organização internacional de pesquisa sobre os impactos da vida humana no patrimônio 

ambiental, no ano de 2018, o “Dia de Sobrecarga da Terra” aconteceu em 1.º de agosto.67 

 
                                                             

É sobretudo uma obrigação moral ou um dever jurídico. Mas, em virtude da correspectividade entre 
deveres e direitos, informa e vincula a liberdade, a justiça e a igualdade” (TORRES, Ricardo Lobo. 
Valores e princípios no direito tributário ambiental cit., p. 45). 

65  “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-
lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

66  MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. Tributação ambiental: reflexões sobre a introdução da variável 
ambiental no sistema tributário cit., p. 41. 

67  Disponível em: <https://www.footprintnetwork.org/>. Acesso em: 26 jul. 2018. 
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Trata-se do Earth Overshoot Day, que representa o momento a partir do qual a 

demanda da humanidade sobre o meio ambiente supera a capacidade de regeneração da 

natureza naquele ano. 

Assim, a partir dessa data, todos os recursos naturais utilizados pelo homem não 

podem ser organicamente recuperados pela biosfera. Por exemplo, houve a emissão de 

mais dióxido de carbono do que nossos oceanos e florestas podem absorver.  

Portanto, no período entre 2 de agosto até 31 de dezembro de 2018, a Terra 

opera em déficit ecológico, com a utilização do “estoque” de bens naturais. 

Lamentavelmente, a cada ano, esse marco vem acontecendo mais precocemente.68 

A ideia de sustentabilidade surge nesse contexto de profunda crise ecológica 

como solução para essa problemática, conclamando a reflexão da sociedade sobre a 

necessária compatibilização entre as atividades econômicas e a preservação dos bens 

ambientais.69 Ela supõe a coexistência harmônica da trilogia economia, homem e natureza.  

Sabemos que o ser humano é parte integrante do ecossistema, dele dependendo 

sua sobrevivência tanto para prover insumos para suas necessidades biológicas quanto para 

lhes proporcionar bem-estar físico, psicológico e espiritual. Em virtude disso, um dos 

grandes desafios da humanidade é reconhecer o modo mais satisfatório para apropriá-la, 

levando em conta ambos os vetores.  

Na doutrina a seguir colacionada, encontramos diferentes vertentes sobre a 

interpretação da extensão da ideia de desenvolvimento sustentável. 

Maria de Fátima Ribeiro e Jussara Ferreira argumentam que o crescimento 

econômico deve continuar a acontecer no cenário da sustentabilidade, porém é necessário 

buscar formas alternativas para tanto – v.g., que não sejam impactantes ao meio ambiente 

 
                                                             
68  Em 2000, por exemplo, o Dia de Sobrecarga da Terra ocorreu em 23 de setembro; em 2005, no dia 26 de 

agosto; em 2010, no dia 8 de agosto; em 2015, no dia 6 de agosto. Disponível em: 
<https://www.overshootday.org/newsroom/past-earth-overshoot-days/>. Acesso em: 26 jul. 2018. 

69  O termo “desenvolvimento sustentável” corresponde ao “desenvolvimento que satisfaz as necessidades 
presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades” 
(ONU. Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Relatório de Brundtland – “Our 
Common Future”. 1987. Disponível em: <https://ambiente.wordpress.com/2011/03/22/relatrio-
brundtland-a-verso-original/>. Acesso em: 28 fev. 2018). 
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ou que neutralizem o impacto gerado –, dando margem à verificação da qualidade de vida 

e da justiça social.70 

Denise Lucena Cavalcante, nesse sentido, pondera que a introdução da variável 

ambiental nas atividades econômicas tende a criar novos mercados e oportunidades, por 

exemplo, a construção civil, por meio do Green Building, e o setor automobilístico, com a 

fabricação dos veículos não poluentes.71 

Carlos Eduardo Montero, todavia, elucida que referida dinâmica de raciocínio 

reflete uma sustentabilidade fraca, de mero esverdeamento do crescimento econômico, 

quando, na verdade, o debate sobre esse tema deveria ser construído sob uma perspectiva 

de sustentabilidade forte, relacionada à reformulação radical do modelo econômico de 

desenvolvimento, de forma que sejam repensados “a sua teoria, suas instituições, o modo 

de utilizar os recursos naturais, a forma de eliminação dos resíduos, e uma reestrutura do 

modelo de transumo/consumismo”.72 

Realmente, no lugar de pensar em um crescimento econômico verde, pautado 

pelo aumento do volume de produtividade e geração de riquezas, o grau de degradação 

ambiental recomenda uma verdadeira reordenação dos paradigmas que definem a 

eficiência econômica. Por exemplo, ele demanda o abandono da cultura do descartável e a 

conscientização social sobre a integralidade do processo de produção de bens.  

Dentro da noção de finitude dos recursos provenientes da biosfera, seria mais 

interessante uma expansão ou uma realização de potenciais da economia, de modo que 

mazelas como pobreza, desemprego e degradação ambiental fossem enfrentadas mais pelo 

viés de equalização da produção e consumo do que de crescimento. 

Considerando a complexidade das mudanças socioeconômicas necessárias para 

compatibilização das facilidades conquistadas pelo homem na modernidade e a 

preservação dos recursos ecológicos, essas concepções de sustentabilidade fraca e 

sustentabilidade forte representariam, a nosso sentir, etapas sucessivas das transformações 

 
                                                             
70  RIBEIRO, Maria de Fátima; FERREIRA, Jussara S. Assis Borges Nasser. O papel do Estado no 

desenvolvimento econômico sustentável: reflexões sobre a tributação ambiental como instrumento de 
políticas públicas. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 655. 

71  CAVALVANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental. 
Novos horizontes da tributação: um diálogo luso-brasileiro. Coimbra: Almedina, 2012. p. 117. 

72  MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. Tributação ambiental: reflexões sobre a introdução da variável 
ambiental no sistema tributário cit., p. 154. 
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clamadas, ao longo de um processo evolutivo necessariamente gradual, culminando na 

transmutação para uma nova ética ecológica.  

Dessarte, inexiste propriamente uma contradição entre tais abordagens 

doutrinárias sobre a sustentabilidade; elas apenas dizem respeito a momentos distintos na 

evolução histórica rumo à efetiva consolidação da defesa do meio ambiente. 

Ilustramos anteriormente sobre como a Constituição brasileira vigente 

estabeleceu uma ordem jurídica de conotação transformadora, percepção dentro da qual se 

inclui, também, a tutela constitucional dispensada ao patrimônio ambiental. 

Nessa senda, Luís Eduardo Schoueri explica que, de acordo com os objetivos 

fundamentais do Estado brasileiro fixados no art. 3.º da Lei Maior, o constituinte 

preconizou uma realidade social nova, que corresponde ao desenvolvimento econômico. 

Vejamos: 

Esta nova realidade se traduz no desenvolvimento econômico, prestigiado 
pela Constituição de 1988, que inclui, no artigo 3.º, entre os “objetivos 
fundamentais da República” o da garantia do “desenvolvimento 
nacional”, o que, entretanto, não se compreende isoladamente de outros 
objetivos, como o da construção de uma “sociedade livre, justa e 
solidária”, onde se erradicarão “a pobreza e a marginalização” e se 
reduzirão “as desigualdades sociais e regionais”, promovendo, enfim, “o 
bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e 
quaisquer outras formas de discriminação”.73  

Por conseguinte, o desenvolvimento econômico constitucionalmente 

preconizado não é aquele evidenciado tão somente a partir de índices de medição da 

economia, como o Produto Interno Bruto (PIB). Caracteriza, na verdade, como um 

caminho para se alcançar o desenvolvimento humano, verdadeiro propósito da ordem 

vigente. 

É o que também expressa Cristiane Derani, ilustrando indicadores que se 

prestam à aferição do nível de desenvolvimento econômico preconizado na Carta de 1988, 

como o acesso à alimentação sadia, a qualidade da água consumida e sua disponibilidade 

para o lazer, condições dignas de trabalho, uso sustentável de recursos naturais e 

 
                                                             
73  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 2. 
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tratamento adequado aos recursos naturais não renováveis voltado à efetiva melhoria de 

vida das pessoas.74 

Significa que, perante a Lei Maior, o desenvolvimento econômico somente se 

legitima na medida em que seja justo. Mais do que voltado à simples produção de riqueza, 

pressupõe seja ela redistribuída entre os cidadãos, em favor do bem-estar social, noção 

dentro da qual se inclui o direito a um meio ambiente equilibrado. 

Nossa Constituição Federal está, portanto, alinhada aos ideais de transformação 

da relação entre homem e natureza, sob comento. 

À luz dessas considerações devemos ler as bases da ordem econômica 

estabelecidas pelo constituinte, ao dispor que ela está fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre-iniciativa, elencando uma série de princípios a fim de orientá-la, todos 

voltados à premissa de que essa ordem garanta aos seres humanos uma existência digna, de 

acordo com os ditames de justiça social (art. 170, caput, da CF/1988). 

Uma vez que consignada expressamente a “defesa do meio ambiente, inclusive 

mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e 

de seus processos de elaboração e prestação” como princípio da ordem econômica (art. 

170, VI, da CF/1988), constatamos que o desenvolvimento econômico no Brasil está 

essencialmente comprometido com o patrimônio natural. 

Diante do exposto, identificamos o princípio da defesa do meio ambiente como a 

norma que concretiza a noção de sustentabilidade na ordem econômica vigente, cuja 

aplicação embasa toda e qualquer medida pública tomada nesse processo gradual de 

transformação da relação entre homem, natureza e economia. 

2.2. O tributo como instrumento de tutela do meio ambiente 

Muito embora as práticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável possuam 

caráter multidisciplinar,75 é fundamental o papel dos Estados nessa tarefa, tendo em vista a 

 
                                                             
74  DERANI, Cristiane. Aplicação dos princípios do direito ambiental para o desenvolvimento sustentável. 

In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 644. 
75  A respeito da multidisciplinaridade do desenvolvimento sustentável: “A questão ambiental deverá ser 

vista como uma espécie de mandala: abrangente, dinâmica, complexa, que abraça múltiplas áreas 
interdependentes – sustentabilidade florestal, adaptação e mitigação das mudanças climáticas, segurança 
alimentar, diversidade ambiental e cultural, água, energia, cidades, oceanos etc. – e que precisa do 
diálogo de diversos saberes – da ética, das ciências exatas etc. a complexidade ambiental é 
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aptidão para regular, promover e incentivar novas condutas. Cabe a eles transformar as 

diretrizes teóricas sobre sustentabilidade em um conjunto de políticas públicas eficientes, 

inclusive ajustar suas metas nacionais com as transnacionais e vice-versa.  

A escolha das medidas aptas à promoção da sustentabilidade ambiental ou a 

combinação dos mecanismos a serem utilizados pelo poder público é casuística, 

dependendo de “múltiplos fatores, como o tipo de problema ambiental, a informação 

disponível, a natureza das incertezas existentes e o marco institucional e econômico no 

qual se enquadram as políticas, dentre outros”.76  

Por exemplo, a tutela ambiental pode ser realizada mediante normas de 

repressão, cominando sanções negativas àqueles que transgredirem os comandos de 

preservação ou de proibição de condutas prejudiciais aos bens naturais. 

É o caso da Lei do Município do Rio de Janeiro n.º 6.384, de 4 de julho de 2018, 

que obriga restaurantes, bares, lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares a usar 

e fornecer canudos de papel biodegradável e/ou reciclável individual. Considerando os 

males ocasionados pelo consumo de canudos plásticos, em decorrência de não serem 

absorvidos pela natureza, e os expressivos índices de mortalidade que acarretam na fauna 

marinha, referida norma proíbe que estabelecimentos públicos forneçam tais descartáveis, 

sob pena de incidência de multa no valor de R$ 3.000,00, que pode chegar a R$ 6.000,00, 

no caso de reincidência.77  

Ao lado de medidas proibitivas desse jaez, a atividade fiscal pode ser um 

instrumento econômico valioso para cumprimento do dever de preservação ambiental, 

especialmente nesse contexto de transição de ética ecológica em que vivemos.78  

 
                                                             

essencialmente transversal e multidisciplinar. A sustentabilidade deverá estar no centro dessa mandala, e 
deverá ser orientada pela prudência e pelo equilíbrio ecológico” (MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. 
Tributação ambiental: reflexões sobre a introdução da variável ambiental no sistema tributário cit., p. 43-
44). 

76  MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. Tributação ambiental: reflexões sobre a introdução da variável 
ambiental no sistema tributário cit., p. 160. 

77  BRASIL. Lei do Município do Rio de Janeiro n.º 6.384, de 4 de julho de 2018. Disponível em: 
<http://mail.camara.rj.gov.br/APL/Legislativos/contlei.nsf/50ad008247b8f030032579 
ea0073d588/2c69692d745ce1dc832582c1005727b9?OpenDocument>. Acesso em: 11 set. 2018. 

78  A tributação ambiental pode representar um passo a mais para conscientização acerca da necessidade de 
preservação do meio ambiente. E, uma vez alcançado um avanço no comportamento dos indivíduos, é 
possível até mesmo cogitar da supressão dessa extrafiscalidade indutora nos tributos, de modo que o 
Estado passe a tutelar as condutas poluentes majoritariamente, por exemplo, mediante normas 
repressivas. Afinal, as condutas desconformes tenderão a ser exceção a um padrão no qual a regra será a 
valorização do patrimônio natural. 
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Afinal, os tributos empregados na função extrafiscal de indução são capazes de 

desencorajar comportamentos que, embora lícitos, são indesejados pela sociedade, tal qual 

é o ato de desenvolver atividades econômicas poluentes. 

Mostra-se mais eficaz uma intervenção estatal antes da ocorrência do evento 

danoso do que após a consumação do prejuízo, evidenciando a grande importância de 

políticas indutoras de mudanças de comportamentos, em detrimento da punição. 

Nesse sentido, Denise Lucena Cavalcante e Eric de Moraes e Dantas 

manifestaram acerca dessa precedência das medidas fiscais ambientais de incentivo em 

detrimento das sancionatórias: 

O que hoje é opcional em termos de utilização ambientalmente adequada 
da propriedade urbana, num futuro próximo será uma obrigação. 
Consequentemente caminha-se para o momento em que a utilização da 
propriedade fora das adequações ambientais será punida através de 
sanções severas. Contudo, até que esse momento chegue, muito ainda tem 
que ser feito, principalmente em matéria legislativa, que ainda carece de 
fundamentação ecológica e coerência sistemática. Daí por que se defende 
hoje a adoção da sanção premial no âmbito da tributação ambiental. [...] 
Analisando a atuação da sociedade contemporânea observa-se que, 
infelizmente, somente os princípios éticos não são suficientes para 
proporcionar as mudanças necessárias. É preciso mais. É preciso 
incentivos econômicos, daí a importância do Estado nesta fase de 
mudanças de paradigmas relativos à propriedade. Proporcionar incentivos 
fiscais que viabilizem uma educação ambiental com a utilização adequada 
da propriedade urbana pode ser um excelente começo para uma mudança 
de comportamento social.79  

Os proveitos da utilização dos tributos para promover a defesa do patrimônio 

natural são reconhecidos mundialmente. Segundo o Relatório Taxation, Innovation and the 

Environmental da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

tributação ambiental possui aptidão para atingir importantes metas ao menor custo, como 

também para induzir à inovação de tecnologias limpas no fornecimento de produtos e 

serviços.80  

A discussão da tributação ambiental não é novidade, remontando à teoria do 

economista Artur Cecil Pigou, alinhada à ideia de interferência estatal na correção dos 
 
                                                             
79  CAVALCANTE, Denise Lucena; DANTAS, Eric de Moraes e. Novas perspectivas para o imposto sobre 

a propriedade territorial urbana – da mitigação dos impactos ambientais decorrentes dos resíduos sólidos: 
do panorama local para o nacional. In: WACHOWICZ, Marcos; MATIAS, João Luis Nogueira (Org.). 
Direito de propriedade e meio ambiente: novos desafios para o século XXI. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2010. p. 312. 

80  CAVALVANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental cit., 
p. 168. 
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preços praticados no mercado, considerados os custos sociais produzidos pelos danos 

ambientais. 81  Por essa a razão, inclusive, alguns doutrinadores intitulam os impostos 

ambientais de impostos pigouvianos.82 

Em termos puramente econômicos, o objetivo do tributo ambiental é, nas 

palavras de Cláudia Dias Soares, atribuir um preço ao que anteriormente não tinha, os 

recursos naturais.83 

A justificação econômica da tributação ambiental, então, está no fato de que ela 

representa um mecanismo para internalização das externalidades. 

As externalidades são os “custos e ganhos da atividade privada que, em virtude 

de uma falha do mecanismo de mercado, são suportados ou fruídos pela coletividade, no 

lugar daquele que os gerou”.84 

São chamadas externalidades, uma vez que percebidas pela sociedade, ao 

contrário do lucro, que é direcionado ao agente privado; e são consideradas como falhas de 

mercado porque refletem a impossibilidade daquele de manter pelos próprios meios as 

condições ideais aos agentes, incumbindo ao Estado intervir para a devida regulação, a fim 

de internalizá-los. Nas externalidades negativas, o agente econômico repassa à sociedade 

os custos não inseridos como elemento do ciclo de produção, viabilizando a prática de 

preços mais reduzidos, sem prejuízo na margem de lucro. E, nas positivas, o agente exerce 

atividade econômica de modo a proporcionar benefícios a terceiros, independentemente de 

qualquer retorno financeiro. 

No que diz respeito às questões ambientais, é exemplo de externalidade negativa 

a emissão de poluentes sem que o industrial contabilize o respectivo custo no preço do 

produto, transferindo à coletividade o ônus dela decorrente, uma vez que facilita a 

proliferação de doenças respiratórias. Assim, o tributo com fins ecológicos atuaria para 

 
                                                             
81  CAVALVANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental cit., 

p. 135-138. 
82  Também com origem nas ciências econômicas, outra teoria tenta traduzir a experiência do tributo 

ambiental: a teoria do duplo dividendo. Por meio dela, a tributação ecológica teria duas funções, uma vez 
que proporcionaria benefícios não só mediante a melhoria do meio ambiente, mas também pela 
possibilidade de redução do valor de outros tributos existentes. Com ela, haveria a transferência da 
incidência fiscal tradicional sobre a renda e sobre o trabalho para serem alcançadas novas bases 
imponíveis, relacionadas à natureza, o que possibilitaria um aquecimento da economia. É alvo de críticas, 
em razão da dificuldade empírica de ser comprovada (Idem, p. 146-149). 

83  SOARES, Cláudia Dias. O imposto ambiental. Direito fiscal do ambiente. Coimbra: Cedoua, 2002. p. 10. 
84  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental. In: TÔRRES, Heleno 

Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 236. 
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passar o custo social àqueles que tiram proveito econômico pela apropriação de bens 

naturais titularizados pela coletividade, justificando um aumento da respectiva carga 

tributária. 

Por outro lado, é externalidade positiva em termos ambientais a utilização de 

insumos menos nocivos ao meio ambiente em determinado processo de produção, 

ocasionando um maior bem-estar social a despeito da devolução de qualquer vantagem ao 

agente. Nesse sentido, constatamos que a tributação com fins ambientais é uma ferramenta 

hábil a equalizar essa situação, por exemplo, mediante a concessão de incentivos fiscais em 

benefício desses produtores que realizam uma conduta socialmente positiva, retribuindo-a 

com uma sanção premial.  

Relembrando o que mencionamos quanto às lições de Norberto Bobbio relativas 

às sanções premiais, percebemos como a utilização de tributo nesses casos representa um 

tipo de indenização. Esta não significa propriamente um prêmio, com eficácia 

exclusivamente retributiva, mas sim verdadeira compensação ao agente econômico pelos 

esforços e pelas dificuldades enfrentadas, ou pelas despesas assumidas, ao proporcionar à 

sociedade a vantagem ambiental. 

Em suma, nesse cenário, cabe aos poderes públicos se servir da tributação para 

desencorajar a ocorrência de externalidades negativas e incentivar as atividades que gerem 

externalidades positivas.  

2.3. Os tributos ambientais em sentido estrito e em sentido amplo 

Em seguimento, importa apurarmos de que forma identificar um tributo como 

ambiental. 

Como sugere sua nomenclatura, a tributação ambiental representa a interação 

entre direito ambiental e direito tributário. Enquanto naquele encontramos os fins, neste 

encontramos os meios. Ela reflete, portanto, uma política pública pela qual o Estado se 

vale da atividade tributária para garantir a defesa do meio ambiente. 
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Para a OCDE, são tributos ambientais todos os que estejam relacionados com o 

meio ambiente e que incidam sobre bases consideradas de relevância ambiental.85  

Entretanto, não se trata de um conceito absoluto, podendo se adaptar ao sistema 

jurídico de cada Estado que adote essas práticas fiscais. 

Perfilhamos o entendimento doutrinário de que a caracterização de um tributo 

como ambiental, sob a perspectiva do direito tributário, pode se dar apenas pelo critério da 

extrafiscalidade, ou seja, somente pode ser tributo ambiental aquele cuja vocação é induzir 

a modificação de comportamentos para que se alinhem à defesa do meio ambiente. Isso 

porque considerar como ambiental um tributo em razão da afetação da arrecadação à 

finalidade de preservação ecológica está sob a alçada do direito financeiro, pois envolve a 

análise da destinação de receitas.86 

Essa vertente interpretativa que esposamos é perfilhada por José Casalta Nabais:  

Com efeito, o que caracteriza a natureza ambiental dos tributos é o 
objetivo ou finalidade extrafiscal ecológica assumida pelo legislador ao 
criá-lo e discipliná-lo e não o destino ecológico das receitas 
proporcionadas pelos mesmos, pois este destino situa-se a jusante das 
correspondentes relações tributárias, inserindo-se na política de realização 
de despesas e não na política de obtenção de receitas fiscais.87  

Igualmente, é a que idealizam Pedro Manuel Herrera Molina e Domingo 

Carbajo Vasco:  

En el ámbito del Derecho Tributario sólo tiene interés calificar como 
tributo ambiental aquél cuya estructura establece un incentivo a la 
protección de la naturaleza, o un mecanismo para que recaigan sobre el 
causante de la contaminación las deseconomías externas derivadas del 
deterioro ambiental. En cambio, un tributo cuya única nota ambiental 

 
                                                             
85  HERRERA MOLINA, Pedro Manuel; VASCO, Domingo Carbajo. Marco conceptual, constitucional y 

comunitário de la fiscalidad ecológica. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário 
ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 158. 

86  A despeito, alguns juristas qualificam como ambiental os tributos cujo produto da arrecadação se volte 
para o financiamento de programas ecológicos. É o caso de Regina Helena Costa, para quem: “a 
tributação ambiental pode singelamente ser conceituada como o emprego de instrumentos tributários para 
gerar os recursos necessários à prestação de serviços públicos de natureza ambiental (aspecto fiscal ou 
arrecadatório), bem como para orientar o comportamento dos contribuintes à proteção do meio ambiente 
(aspecto extrafiscal ou regulatório)” (COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a tributação 
ambiental no Brasil. In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 313). 

87  NABAIS, José Casalta. Direito fiscal e tutela do ambiente em Portugal. In: TÔRRES, Heleno Taveira 
(Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 430. 
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radique en el destino de su recaudación no presenta especialidad alguna 
desde la perspectiva del Derecho Tributario.88 

Portanto, a nosso sentir, ao falarmos em tributação ambiental, estamos nos 

referindo àquela que tem o condão de promover educação ecológica, induzindo à mudança 

de condutas sociais para que atendam aos cânones da sustentabilidade, a partir da 

internalização de externalidades – de que trataremos no tópico seguinte –, 

independentemente da destinação da arrecadação apurada com o encargo fiscal.  

Pois bem. À luz dessa noção de extrafiscalidade inerente a tais exações, 

identificamos a possibilidade de que se subdividam em (i) tributos ambientais em sentido 

estrito ou próprio e (ii) tributos ambientais em sentido lato ou impróprio.89 

O tributo ambiental em sentido estrito é aquele no qual existe um vínculo entre a 

sua estrutura e o impacto causado na natureza, revelando sempre um desincentivo ao 

agente econômico. Ou seja, para que seja assim caracterizado, não basta a finalidade 

ecológica declarada na norma, é necessária a vinculação estrutural à hipótese de incidência. 

A incidência da norma perfaz-se com a realização desse evento fático, que está 

intrinsecamente relacionado à problemática da sustentabilidade.  

No direito comparado, encontramos inúmeros exemplos de tributos ambientais 

propriamente ditos (“ecotributos”), como os impostos sobre embalagens, pratos e talheres 

descartáveis, na Alemanha e na Bélgica; os impostos sobre contaminação de superfícies 

aquáticas e sobre a contaminação causada por ruído propagado por aeronaves civis, na 

Holanda; o imposto sobre o corte de matas, na França; o imposto sobre sacos plásticos, na 

Itália.90 Isso sem falar no imposto sobre emissões de gases poluentes discutido no âmbito 

da Comunidade Europeia.91 

 
                                                             
88  “Na área do Direito Tributário, só interessa qualificar como tributo ambiental aquele cuja estrutura 

instaura um incentivo à proteção da natureza, ou um mecanismo para que as externalidades externas 
derivadas da degradação ambiental recaiam sobre o poluidor. Em outros termos, um imposto cuja única 
nota ambiental se encontra no destino de sua arrecadação não apresenta nenhuma especialidade na 
perspectiva do Direito Tributário” (HERRERA MOLINA, Pedro Manuel; VASCO, Domingo Carbajo. 
Marco conceptual, constitucional y comunitário de la fiscalidad ecológica cit., p. 163-164. Grifos do 
original. Tradução nossa). 

89  MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. Tributação ambiental: reflexões sobre a introdução da variável 
ambiental no sistema tributário cit., p. 186-192. 

90  COSTA, Regina Helena. Apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil cit., p. 316. 
91  “Para Herrera Molina, os impostos ecológicos mais adequados são aqueles que tributam emissões 

poluidoras, uma vez que oferecem ao agente econômico maiores possibilidades de modificar as suas 
condutas. No entanto, adverte que existe uma grande dificuldade para determinar a base de cálculo deste 
tipo de tributos” (HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. Derecho tributario ambiental. Madrid: Marcial 
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Quanto aos impostos brasileiros, espécie dentro da qual se situa o objeto deste 

trabalho, verificamos que somente a União poderia criar um imposto ambiental em sentido 

estrito em nosso país, como fruto do exercício de sua competência residual traçada no art. 

154, I, da CF/1988, atendendo aos requisitos de não cumulatividade e de não identidade 

com fato jurídico tributário ou base de cálculo com os já existentes.92 Caberia, então, ao 

ente federal a instituição de gravame sobre as bases econômicas mencionadas, como se 

perfez em outros ordenamentos.  

O tributo ambiental em sentido amplo, por sua vez, caracteriza-se pela 

introdução de elementos ambientais na tributação ordinatória para produção de efeitos 

extrafiscais de indução. Compreende o emprego de técnicas do direito tributário 

(incentivos e benefícios) para estimular a proteção ambiental e os tributos ordinários que 

de maneira secundária ou indireta contemplam problemas de caráter ambiental. 

Denise Lucena Cavalcante sublinha a importância de que o fomento estatal a 

modelos econômicos verdes alcance todos os tributos, especialmente aqueles que existem 

no ordenamento e passaram a ser empregados com a finalidade ecológica. Ela reputa 

primordial elevar o debate acerca desse tema para uma reordenação do sistema tributário 

com foco na sustentabilidade, de modo que a meta seja a sintonização das políticas fiscal e 

ambiental, e não simplesmente a criação de tributos ecológicos.93 

Referida autora enumera alguns nomes da doutrina nacional para elucidar como 

não há unanimidade sobre quais espécies tributárias do sistema tributário brasileiro são 

mais aptas a servir aos fins ambientais, conforme transcrição a seguir: 

No Brasil também predominam diversas posições. Heleno Taveira Tôrres 
entende que não é possível a criação de impostos ambientais, admitindo 
somente o cabimento de taxas e, especialmente, das contribuições de 
intervenção no domínio econômico. Ricardo Lobo Torres também 

 
                                                             

Pons, 2000, p. 266 apud MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. Tributação ambiental: reflexões sobre a 
introdução da variável ambiental no sistema tributário cit., p. 248). 

92  Remarcamos que eventual imposto ambiental fruto do exercício da competência residual da União não 
poderia financeiramente se dedicar aos fins ambientais, tendo em vista o princípio da não afetação das 
receitas advindas dos impostos a órgão, fundo ou despesa, salvo algumas exceções, in verbis: “Art. 167. 
São vedados: [...] IV – a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a 
repartição do produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de 
recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para 
realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, 
§ 2.º, 212 e 37, XXII, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, 
previstas no art. 165, § 8.º, bem como o disposto no § 4.º deste artigo”. 

93  CAVALVANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental cit., 
p. 107; 183. 
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considera as taxas um dos melhores instrumentos para a proteção 
ambiental, complementada pela política financeira apoiada também nos 
preços públicos, nas contribuições econômicas e na extrafiscalidade dos 
impostos. No sentido de que todas as espécies tributárias podem e devem 
ser utilizadas no âmbito da tributação ambiental, conforme aqui 
defendido, citamos os autores: Paulo Henrique do Amaral, Ricardo 
Saliba, José Marcos Domingues de Oliveira, Celso Fiorillo e Renata 
Marques Ferreira, entre outros.94 

A despeito das divergências citadas, vê-se que estamos devidamente 

acompanhados ao asseverarmos que todas as espécies tributárias existentes no Brasil, 

inclusive os impostos, podem e devem se prestar à promoção do desenvolvimento 

sustentável.95 

Como enaltece Cláudia Dias Soares, é natural que não só um único instrumento 

fiscal seja capaz de lidar com todas as problemáticas simultaneamente,  

[...] devido à multiplicidade de causas (traduzidas em diferentes variáveis 
com comportamentos díspares e soluções dinâmicas) e de sujeitos 
responsáveis pela degradação ecológica e à diversidade de elementos 
ambientais afectados.96 

No caso dos impostos previstos no sistema tributário nacional, submetidos a essa 

gama de limitações ao poder de tributar fixados em sede constitucional, a tendência é que 

prioritariamente se enquadrem como tributo ambiental sob essa acepção ampla, a menos 

que seja exercida a competência residual da União para criação de um tributo ambiental em 

sentido estrito.  

Portanto, o ICMS aplicado à indução ao consumo sustentável, que estamos a 

analisar, não consiste propriamente em um “ecotributo”, mas se apresenta como uma das 

possibilidades na tributação com fins ambientais no sistema tributário nacional. 

Portanto, ao utilizarmos a expressão “tributação ambiental” ou “tributo 

ambiental” neste trabalho, por via de regra, não nos referimos especificamente a um tributo 

novo, e sim a essa finalidade axiológica de “esverdeamento” do sistema tributário 

 
                                                             
94  CAVALVANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental cit., 

p. 190-191. 
95  Denise Lucena Cavalcante patrocina a ideia de que o princípio geral da atividade econômica, previsto no 

art. 170, VI, da CF/1988, integre o rol de princípios fundamentais de direito tributário, “que, numa visão 
sistêmica, pode ser visto como um novo inciso (inciso VII), do art. 150, construindo uma estrutura 
constitucional contemporânea” (CAVALVANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da 
sustentabilidade ambiental cit., p. 190-191). 

96  SOARES, Cláudia Dias. O imposto ambiental. Direito fiscal do ambiente cit., p. 24. 
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nacional com a qual podem incidir as exações nele estabelecidas, respeitando as limitações 

constitucionais que impõe. 

2.4. Fundamento jurídico dos tributos ambientais no Brasil 

O mecanismo de internalização das externalidades negativas, de que tratamos, 

reflete a lógica inerente ao princípio jurídico do poluidor-pagador,97 o que costuma levar à 

implicação de que referida norma seria o fundamento jurídico dos tributos com fins 

ambientais.  

Como o poluidor não pode externalizar negativamente à coletividade a poluição 

que produz, espera-se que ele seja responsabilizado em contrapartida. Senão, vejamos: 

O princípio do poluidor-pagador sinaliza no sentido de que os potenciais 
poluidores devem arcar com a responsabilidade pelo pagamento das 
despesas estatais relacionadas com a precaução e a prevenção dos riscos 
ambientais. É princípio de justiça porque busca evitar que repercuta sobre 
a sociedade a obrigação de suportar os custos da sustentação do meio 
ambiente sadio. 

O princípio do poluidor-pagador está ligado à ideia de internalização de 
eventuais prejuízos ambientais, sem a qual seria repassada para terceiros a 
responsabilidade pela carga tributária necessária a garantir os riscos 
ambientais.98 

Efetivamente, tal princípio obedece não só a uma lógica econômica (de 

internalização dos custos ambientais), mas também se alinha a uma racionalidade jurídica 

relacionada aos cânones da justiça social e solidariedade (o indivíduo poluidor não pode 

lucrar às custas da sociedade).99  

Alguns autores, como Pedro Herrera Molina100, Regina Helena Costa101 e  José 

Marcos Domingues de Oliveira,102 atribuem ao princípio do poluidor-pagador a qualidade 

de fundamento jurídico dos tributos ambientais.  

 
                                                             
97  “Art. 225. [...] § 3.º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 

infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados.” 

98  TORRES, Ricardo Lobo. Valores e princípios no direito tributário ambiental cit., p. 27. 
99  TABOADA, Carlos Palao. El principio “quien contamina paga” y el principio de capacidade económica. 

In: TÔRRES, Heleno Taveira (Org.). Direito tributário ambiental. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 80. 
100  Por todos: HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. Derecho tributario ambiental. Madrid: Marcial Pons, 

2000, p. 43 apud TABOADA, Carlos Palao. El principio “quien contamina paga” y el principio de 
capacidade económica cit., p. 81. 
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O doutrinador espanhol justifica que, no caso dos tributos ambientais, o 

princípio do poluidor-pagador é compatível com a justiça social da mesma forma que o da 

capacidade contributiva, ambos expressando projeções do princípio da solidariedade. 

Vejamos: 

El principio “quien contamina paga” aparece, pues, en el pensamiento de 
Herrera Molina, como distinto del de capacidad económica, pero no 
demasiado alejado de éste, en la medida en que dichos principios 
constituyen sendas proyecciones del principio de solidaridad sobre dos 
materias diversas: el primero atiende al reparto de las cargas públicas para 
satisfacer el interés general, el segundo al uso de bienes ambientales 
vulnerables y escasos, que las generaciones futuras tienen derecho a 
disfrutar.103 

Todavia, esse posicionamento é criticável na medida em que implicar os tributos 

ecológicos ao princípio do poluidor-pagador dar-lhes-ia o caráter de pagamento pelo 

direito de poluir, culminando no questionamento sobre a própria credibilidade do uso desse 

instrumento econômico em prol do meio ambiente.104 

Ademais, a prática da tributação ambiental não se limita à internalização das 

externalidades, associada ao princípio do poluidor-pagador, uma vez que a tutela dos 

ecossistemas também demanda a consideração às seguintes questões arroladas por Luís 

Eduardo Schoueri, in verbis: 

 
                                                             
101  Como elucida Regina Helena Costa, “uma vez que tendem a igualar os custos unitários de redução entre 

os distintos sujeitos contaminadores e de que representam incentivo permanente para a redução da 
contaminação pelas empresas, compensam as apontadas desvantagens” (COSTA, Regina Helena. 
Apontamentos sobre a tributação ambiental no Brasil cit., p. 314-315). 

102  “[...] o princípio [do poluidor-pagador] determina prioritariamente ao Poder Público que gradue a 
tributação de forma a incentivar atividades, processos produtivos ou consumos environmentally friendly 
(literalmente amistosos, adequados sob a ótica ambientalista, numa palavra não-poluidores), e 
desestimular o emprego de tecnologias defasadas, a produção e o consumo de bens not environmentally 
friendly (isto é, nefastos à preservação ambiental). É, como se percebe, o capo da tributação extrafiscal” 
(OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direito tributário e meio ambiente: proporcionalidade, 
tipicidade aberta, afetação de receita. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. p. 26. Grifo do autor). 

103  “O princípio do ‘poluidor-pagador’ aparece, então, no pensamento de Herrera Molina, como distinto do 
da capacidade contributiva, mas não muito longe dele, na medida em que tais princípios constituem 
projeções do princípio da solidariedade em duas matérias diversas: o primeiro trata da distribuição das 
cargas tributárias para atender ao interesse geral, o segundo, o uso de bens ambientais vulneráveis e 
escassos, que as gerações futuras têm o direito de desfrutar” (HERRERA MOLINA, Pedro Manuel. 
Derecho tributario ambiental. Madrid: Marcial Pons, 2000, p. 43 apud TABOADA, Carlos Palao. El 
principio “quien contamina paga” y el principio de capacidade económica cit., p. 81. Tradução nossa). 

104  “O princípio do poluidor-pagador baseia-se na mesma ideia que inspira, na matéria tributária, o princípio 
da equivalência. Aqui, como lá, o tributo deve compensar vantagens recebidas por conta de prestações 
estatais. A diferença, como lembra Dieter Cansier, está em que no caso ambiental não se trata de serviços 
públicos tradicionais a serem remunerados, mas da garantia do direito de poluir” (SCHOUERI, Luís 
Eduardo. Normas tributárias indutoras em matéria ambiental cit., p. 237). 
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(a) a existência de irreversibilidades, ou seja, toda situação gerada por 
uma atividade humana que não se pode anular é ilimitada e não se pode 
voltar atrás (exemplo: o desaparecimento de uma espécie da flora ou da 
fauna); (b) seu caráter global, mundial e dinâmico; e (c) dificuldades para 
a valoração dos custos e benefícios futuros de uma medida ambiental 
(problema da distribuição intergeracional dos recursos).105 

Portanto, analisando-se mais detidamente a questão, especialmente considerando 

a perspectiva de que os tributos ambientais também se prestam à correção das 

externalidades positivas, desvinculadas à noção de prejuízo ecológico, constatamos que 

reconhecer o princípio do poluidor-pagador como o esteio jurídico de tais instrumentos 

econômicos parece insuficiente. 

Mais do que punir aqueles que poluem, os tributos ambientais se prestam a 

garantir a liberdade de escolha do agente econômico, pois, ao internalizar o custo da 

poluição na produção, viabiliza que o contribuinte possa optar entre poluir e não poluir. 

Além disso, essa vinculação pode ensejar eventuais valorações demeritórias do 

uso desse instrumento econômico pelo Estado, apesar das inegáveis vantagens que a 

tributação voltada à tutela ambiental apresenta, de modo que embasá-la nessa norma 

principiológica se mostra também pouco recomendável. 

Então, reputamos que melhor atende aos seus propósitos a compreensão de que 

ela está fundada diretamente no princípio da defesa do meio ambiente pela ordem 

econômica, sobretudo em razão de resguardar expressamente a possibilidade de tratamento 

diferenciado aos agentes econômicos conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação (art. 170, VI, da CF/1988). 

À evidência, cuida-se de outro princípio que também concretiza a justiça e a 

solidariedade em nosso sistema jurídico, valores que são a real matriz axiológica dos 

tributos ambientais.  

Referida conclusão pode ser extraída, entre outras fontes da ciência do direito, 

da seguinte passagem da obra de Roque Antonio Carrazza: 

Nesta trilha insere-se o art. 170, VI, da CF, que, buscando conciliar a 
atividade econômica com a defesa do meio ambiente, determina 
“tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e de 
seus processos de elaboração e prestação”. 

 
                                                             
105  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 98. 
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Portanto, a tributação pode e deve ser utilizada para preordenar condutas, 
de modo a fazê-las prestigiar o desenvolvimento sustentável do meio 
ambiente.106 

Logo, concluímos que o ICMS voltado à indução do consumo sustentável tem 

suas bases fixadas na norma constante do art. 170, VI, da CF/1988, a respeito da qual 

tratamos no início deste capítulo e da qual tornaremos a tratar no Capítulo 4. 

2.5. Breves comentários sobre consumo e sustentabilidade  

É inegável a implicação existente entre os padrões de consumo da sociedade e o 

nível de depredação do patrimônio ecológico. Por conseguinte, a promoção de mudanças 

no ato de consumir, quantitativa e qualitativamente, é considerada uma das principais 

formas para efetivação da sustentabilidade. 

Vale destacar que o consumo sustentável significa, em linhas gerais, o ato de 

escolha consciente para a aquisição de produtos ou serviços, verificado quando o 

consumidor leva em consideração os reflexos ambientais desencadeados no respectivo 

processo de produção.  

Por exemplo, é o que ocorre quando o consumidor prioriza a compra de uma 

mercadoria produzida a partir do emprego de insumos naturais cuja extração tenha se dado 

de maneira menos degradante ao meio ambiente, ou com a utilização de tecnologias menos 

poluentes, bem como de produtos que sejam mais facilmente reciclados ou reaproveitados 

no futuro.  

Igualmente, há consumo sustentável na moderação do uso de determinado item, 

cuja utilização, porque excessiva, se mostra danosa aos bens naturais. 

Em suma, representa a conduta de consumir menos e de consumir melhor, de 

modo racionalizado e sem desperdícios. 

Referida prática envolve uma consciência individual sobre a importância de 

assim se comportar, o que pode e deve ser estimulado pelos mais diversos segmentos da 

sociedade. 

 
                                                             
106  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 830. 
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A relevância da mudança do comportamento concernente a tais padrões de 

consumo vem sendo destaque em importantes conferências mundiais relacionadas à 

conciliação entre o desenvolvimento econômico e a tutela do meio ambiente. 

Na Conferência Eco-92 (Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e o Desenvolvimento), também conhecida como Rio 92, a ação de fomento ao 

consumo sustentável constou do programa a ser adotado pelos Estados signatários, voltado 

à proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica, correspondente à Agenda 21 

Global.107 

Dentre as atividades sugeridas em referido Capítulo 4 da Agenda 21 Global, que 

contém as áreas de programas relacionadas ao exame dos padrões insustentáveis de 

produção e consumo e ao desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais de estímulo 

a mudanças nos padrões insustentáveis de consumo, destaca-se a seguinte: 

(e) Desenvolvimento de uma política de preços ambientalmente saudável  

4.24. Sem o estímulo dos preços e de indicações do mercado que deixem 
claro para produtores e consumidores os custos ambientais do consumo 
de energia, de matérias-primas e de recursos naturais, bem como da 
geração de resíduos, parece improvável que, num futuro próximo, 
ocorram mudanças significativas nos padrões de consumo e produção.  

4.25. Com a utilização de instrumentos econômicos adequados, começou-
se a influir sobre o comportamento do consumidor. Esses instrumentos 
incluem encargos e impostos ambientais, sistemas de depósito/restituição 
etc. Tal processo deve ser estimulado, à luz das condições específicas de 
cada país.108  

O documento menciona como a utilização de instrumentos econômicos para o 

desenvolvimento de uma política de preços ambientalmente saudável, tais como os tributos 

ambientais, pode ensejar os efeitos comportamentais de consumo sustentável desejados. 

Igualmente, na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável 

em 2015, na qual se firmou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, subscrita 

por chefes de Estados de 193 países, entre os quais o Brasil, a transformação de padrões de 

produção e consumo também aparece como objetivo. 109  Destacamos o compromisso 

 
                                                             
107  ONU. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (1992: Rio de 

Janeiro). Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 1995. Disponível em: 
<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/agenda21.pdf>. Acesso em: 10 set. 2018.  

108  ONU. Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento cit., p. 37-38.  
109  “Objetivo 12. Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis 12.1 Implementar o Plano 

Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, com todos os países tomando medidas, e 
os países desenvolvidos assumindo a liderança, tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos 
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específico constante da Agenda 2030 de incentivar as empresas, principalmente as grandes 

e transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade 

em seu ciclo de relatórios (item “12.6”). 

Concomitantemente a programas de conscientização e educação ambiental, é 

certo que obrigar empresas e consumidores a arcar com o custo da poluição que emitem 

tende a diminuir tais emissões. 

Portanto, recobrando o que discorremos nos tópicos anteriores sobre a evolução 

cronológica das etapas que culminarão, idealmente, em uma sustentabilidade forte, bem 

como o que tratamos acerca da tributação com fins ambientais, é fácil perceber como a 

atividade fiscal pode ser um instrumento idôneo a realizar essa agenda de incentivo, 

sobretudo mediante a graduação do encargo tributário de impostos que recaem sobre o 

consumo.  

Consideramos que o uso desses instrumentos de tributação ambiental em sentido 

amplo, em especial mediante sua variação quantitativa, pode se mostrar valioso na solução 

de questões como o uso excessivo de recursos naturais, o excesso de poluição e a emissão 

de resíduos. 

  

 
                                                             

países em desenvolvimento 12.2 Até 2030, alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos 
naturais 12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos níveis de 
varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias de produção e 
abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita 12.4 Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente 
saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo o ciclo de vida destes, de acordo 
com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a liberação destes para o ar, água e 
solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o meio ambiente 12.5 Até 2030, 
reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso 
12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a adotar práticas 
sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de relatórios 12.7 Promover 
práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais 12.8 Até 
2030, garantir que as pessoas, em todos os lugares, tenham informação relevante e conscientização para o 
desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza 12.a Apoiar países em 
desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas e tecnológicas para mudar para padrões mais 
sustentáveis de produção e consumo 12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os 
impactos do desenvolvimento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a 
cultura e os produtos locais 12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que 
encorajam o consumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstâncias 
nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses subsídios 
prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo plenamente em conta as 
necessidades específicas e condições dos países em desenvolvimento e minimizando os possíveis 
impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de uma forma que proteja os pobres e as comunidades 
afetadas” (ONU. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. 
Nações Unidas, 2015. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/wp-
content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf>. Acesso em: 4 set. 2018). 
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3. A GRADUAÇÃO DO ENCARGO TRIBUTÁRIO DO ICMS E A 

EXTRAFISCALIDADE 

Avançamos para o Capítulo 3, no qual discorreremos propriamente a respeito do 

ICMS, tributo sobre o qual nosso objeto de estudo está centrado, especificamente para 

analisar aspectos concernentes à graduação do respectivo encargo fiscal e para cotejar a 

forma como esta pode se relacionar ao propósito da sustentabilidade. 

3.1. Impostos sobre o consumo e imposição indireta 

Consideramos como imposto sobre o consumo todo aquele cuja “regra jurídica 

de tributação escolhe para base de cálculo (entre os múltiplos fatos que compõem sua 

hipótese de incidência) o fato consistente no consumo de coisa ou serviço”.110 

No Brasil, a competência tributária que recai sobre o consumo é descentralizada, 

porque distribuída entre todas as esferas da federação. Senão, vejamos: 

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 

[...] 

IV – produtos industrializados; 

[...] 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos 
sobre:  

[...] 

II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 
ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

[...] 

§ 3.º À exceção dos impostos de que tratam o inciso II do caput deste 
artigo e o art. 153, I e II, nenhum outro imposto poderá incidir sobre 
operações relativas a energia elétrica, serviços de telecomunicações, 
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País. (Redação dada 
pela Emenda Constitucional n.º 33, de 2001.) 

 
                                                             
110  “A existência de uma coisa é fato. O ter deixado de existir essa coisa é outro fato. O primeiro consiste 

num fato positivo; o segundo num fato negativo. Uma coisa pode deixar de existir pelo seu consumo, isto 
é, ou porque se desdobrou em duas ou mais coisas (ainda que por instantânea desintegração atômica ou 
por desgaste milenar) ou porque passou a ser outra coisa por transformação ou acréscimo. [...] O valor 
deste fato negativo (o consumo da coisa) é o valor da coisa que foi consumida. Este valor se obtém 
convertendo-se a coisa uma cifra. Esta conversão em cifra alcança-se: ou por peso ou por medida ou pelo 
custo da aquisição da coisa” (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do direito tributário cit., p. 436-
437). 
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[...] 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 

[...] 

III – serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 
definidos em lei complementar.  

Tais tributos correspondem ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ao 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte 

Interestadual e Intermunicipal e Serviços de Comunicações (ICMS) e ao Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISS).111 

A pulverização da competência tributária sobre o consumo em todas as esferas 

da federação pela Carta de 1988 decorre da manutenção da estrutura praticada nos regimes 

constitucionais pretéritos.112 

Em todo caso, analisando a complexa estruturação tributária brasileira, 113 

observamos que coube aos Estados e ao Distrito Federal a maior parcela de operações 

econômicas que expressam esse fato econômico.  

 
                                                             
111  Além deles, alguns estudiosos reconhecem a algumas contribuições sociais de competência federal a 

natureza jurídica de impostos que incidem sobre o consumo. Por todos, GUIMARÃES, Vasco Branco. O 
sistema tributário como fator de integração econômica. Revista Fórum de Direito Tributário, ano 4, n. 
19, p. 52, 2006. 

112  Originariamente, a tributação sobre o consumo no Brasil foi realizada por via reflexa, mediante o 
imposto do selo, regulado pelo Decreto n.º 4.505, de 31 de dezembro de 1870. Ele era cobrado pela 
União e incidia sobre os documentos relacionados à venda de mercadorias, e não sobre o negócio jurídico 
da venda de bens em si. Somente com o advento da Lei n.º 4.625, de 31 de dezembro de 1922, é que foi 
instituído propriamente o Imposto sobre Vendas Mercantis (IVM), também de competência federal, mas 
dotado dessa específica hipótese de incidência. Tratava-se de exação de natureza multifásica cumulativa, 
uma vez que era cobrado “em cascata” sobre cada venda mercantil. Posteriormente, com a Constituição 
de 1934, houve a previsão de dois impostos que alcançavam o consumo: o primeiro, de competência da 
União, que efetivamente se chamava “Imposto de Consumo”; e o segundo, de competência dos Estados, 
intitulado Imposto sobre Vendas e Consignações (IVC). Ambos seguiram marcados pela forma de 
incidência multifásica cumulativa. Tal estrutura perdurou durante as Constituições de 1937 e 1946, e, sob 
a égide da CF/1946, o “Imposto sobre Consumo” recebeu regulamentação infraconstitucional pela Lei n.º 
4.502, de 30 de novembro de 1964, pela qual passou a ser reconhecido como Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI). Houve, adiante, a promulgação da Emenda Constitucional n.º 18/1965, que 
realizou a marcante reforma tributária no Brasil, seguida da promulgação do Código Tributário Nacional 
(Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966), responsável por uniformizar a disciplina do sistema tributário 
nacional pátrio até os dias atuais. Com a EC n.º 18/1965, foi instituído o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias (ICM), de competência estadual. A partir desse marco, ambos ICM e IPI passaram a incidir 
de maneira não cumulativa na cadeia produtiva, de forma que o montante cobrado nas operações 
anteriores era descontado do imposto a ser pago. As características originais do ICM trazidas pela EC n.º 
18/1965 restaram mantidas pela Carta de 1967, sucedida pela Emenda Constitucional n.º 1/1969. Durante 
a vigência de referidos diplomas constitucionais, principalmente duas normas de caráter geral 
regulamentaram o ICM na esfera infraconstitucional: o Decreto-lei n.º 406, de 31 de dezembro de 1968, e 
a Lei Complementar n.º 24, de 7 de janeiro de 1975. 

113  Verificamos que nosso modelo destoa daquele que se consolidou como principal parâmetro de tributação 
sobre o consumo no mundo, o chamado Imposto sobre Valor Agregado (IVA), adotado por mais de 160 



59 
 

Com base nos dispositivos colacionados, percebemos que a competência dos 

Estados e do Distrito Federal para tributá-lo foi ampliada na ordem vigente, pois o 

constituinte agregou dois serviços à hipótese de incidência do então ICM, a saber: (i) os 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal; e (ii) os serviços de comunicação. 

Além disso, acrescentou-lhe três impostos únicos que eram de competência da União na 

ordem constitucional anterior, relativos (i) à energia elétrica; (ii) aos combustíveis e 

lubrificantes líquidos e gasosos; e (iii) aos minerais. 

Vale destacar que, portanto, o ICMS é um imposto que impacta setores que 

propagam efeitos determinantes sobre o meio ambiente, como o da agricultura, de 

transportes e de energia.114 

Interpretando essas normas de competência tributária trazidas no art. 155, II, § 

3.º, da CF/1988, sob a orientação de que cada espécie e subespécie tributária deve ser 

individualizada a partir do binômio hipótese de incidência e base de cálculo, vislumbram-se 

inúmeros impostos diferentes sob a denominação ICMS. 

Nesse sentido, Roque Antonio Carrazza alerta sobre a possibilidade de se chegar 

até mesmo a mais de 100 impostos diferentes. De qualquer modo, assevera serem pelo 

menos cinco as espécies de impostos albergados pela sigla ICMS.115 Vejamos:  

 
                                                             

países, incluindo 34 dos 35 membros da OECD, a única exceção sendo os Estados Unidos (OECD. 
Consumption Tax Trends 2016: VAT/GST and excise rates, trends and policy issues. OECD Publishing, 
Paris, p. 14, 2016. Disponível em: <http://www.oecd-ilibrary.org/taxation/consumption-tax-trends-
2016_ctt-2016-en>. Acesso em: 21 fev. 2018). Como sugerido pela própria nomenclatura, o IVA é 
operado por meio da técnica de tributação do valor acrescido, pela qual, em cada etapa da produção, é 
cobrado imposto somente sobre a diferença de valor que se agregou ao bem ou serviço naquela transação. 
Além da incidência multifásica não cumulativa, é característica básica do IVA europeu sua ampla base de 
incidência, que engloba tanto bens quanto serviços, do início ao final da cadeia de produção, estendendo-
se inclusive aos bens imóveis. Não bastasse isso, as alíquotas para tributação de bens e serviços são 
uniformes. Assim, não há necessidade de distinguir a natureza jurídica das operações tributadas, se 
correspondem a obrigações de dar (bens) ou a obrigações de fazer (serviços). Diferentemente do ICMS, o 
IVA adota o princípio do destino, pelo qual sua cobrança fiscal ocorre no país de consumo do bem ou 
serviço, com isenção nas exportações. Confrontando referido modelo com o brasileiro, constatamos que 
nossa estruturação tributária é mais complexa, burocrática, custosa, invariavelmente acarreta perda de 
competitividade do mercado brasileiro no cenário internacional. Por isso, é severamente criticada e a 
ideia de reformulá-la – para concentração da competência tributária apenas no governo central, com 
repasse proporcional da arrecadação aos governos regionais – ecoa como uma das principais medidas 
para se alavancar a economia nacional. A despeito da importância dessa temática, é certo que maiores 
considerações sobre ela extrapolam o objeto do presente trabalho, razão por que basta-nos singelamente 
pontuar sua existência e como o ICMS se situa dentre os impostos sobre o consumo no Brasil. 

114  Denise Lucena Cavalcante destaca que, quando enfrentou a pauta das reformas e investimentos 
estruturais inteligentes e sustentáveis, o Parlamento Europeu dispôs sobre a necessidade de introdução de 
reformas nos regimes fiscais dos Estados-Membros participantes nesses setores estratégicos, justamente a 
fim de assegurar que apresentassem desenvolvimento sustentável (CAVALVANTE, Denise Lucena. 
Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental cit., p. 107).  



60 
 

A sigla “ICMS” alberga pelo menos cinco impostos diferentes, a saber: a) 
o imposto sobre operações mercantis (operações relativas à circulação de 
mercadorias), que compreende o que nasce da entrada, na Unidade 
Federada, de mercadorias ou bens importados do exterior; b) o imposto 
sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal; c) o imposto 
sobre serviços de comunicação; d) o imposto sobre produção, importação, 
circulação, distribuição ou consumo de lubrificantes e combustíveis 
líquidos e gasosos e de energia elétrica; e e) o imposto sobre a extração, 
circulação, distribuição ou consumo de minerais.116 

Portanto, o ICMS consolidou-se como o imposto sobre o consumo mais 

relevante sob o aspecto arrecadatório, sendo responsável por cerca de um quinto da receita 

tributária brasileira (20,37% em 2016).117 

Observamos que as hipóteses de incidência do ICMS podem abarcar desde as 

etapas de produção, chegando até as fases de comércio atacadista e varejista.  

Nesse contexto, ao longo da cadeia produtiva, o contribuinte de iure 

(comerciante, industrial, produtor) repassa o respectivo encargo econômico ao contribuinte 

de facto (consumidor) por meio do preço do bem, até a venda final. Em virtude dessa 

sistemática, o ICMS caracteriza-se como um imposto indireto.118 

Acolhemos em nosso trabalho essa classificação, uma vez que, muito embora 

tenha conotação econômica, ela possui caráter jurídico, pois foi incorporada ao direito 

positivo com a previsão na Constituição Federal de 1988 das normas da não 

cumulatividade119 e da seletividade com base na essencialidade do bem,120 no IPI e no 

ICMS.121  

 
                                                             
115  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 42-43. 
116  Idem, ibidem. 
117  BRASIL. Receita Federal do Brasil. Carga tributária no Brasil – 2016. Disponível em: 

<http://idg.receita.fazenda.gov.br/dados/receitadata/estudos-e-tributarios-e-aduaneiros/estudos-e-
estatistic as/carga-tributaria-no-brasil/carga-tributaria-2016.pdf>. Acesso em: 16 fev. 2018. 

118  A classificação de impostos em diretos e indiretos toma como base o critério da repercussão econômica 
da carga tributária. Se o patrimônio do próprio sujeito passivo é onerado pelo imposto, ele é direto; se é o 
patrimônio de terceiro que efetivamente suporta a tributação, fala-se em imposto indireto. Essa 
classificação dos impostos em diretos e indiretos é alvo de críticas pela doutrina. Por todos, Geraldo 
Ataliba afirma que, como o critério que a embasa é puramente econômico, ela não possui relevância 
jurídica, ao menos não no direito brasileiro (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6. 
ed. 8. tiragem. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 143). 

119  “Art. 155. [...] § 3.º O imposto previsto no inciso IV: [...] II – será não cumulativo, compensando-se o 
que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores”; Art. 155, § 2.º, I, da CF/1988: 
“Art. 155. [...] § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] II – será não cumulativo, 
compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de 
serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal”. 
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Inclusive, como analisaremos no Capítulo 4, a imposição indireta é característica 

do ICMS que influi de forma determinante na graduação de seu respectivo encargo 

tributário. 

Então, em suma, observamos que, mesmo incidindo sobre fatos econômicos 

também relacionados às atividades de produtores, industriais e comerciantes, o ICMS trata-

se de um imposto sobre o consumo, voltado a onerar economicamente o consumidor. 

Diante dessas considerações a respeito da estrutura da imposição indireta 

inerente ao ICMS, verificamos que ele tem efetiva aptidão de ser utilizado como 

instrumento para interferir na vontade dos consumidores a modificarem os padrões e os 

hábitos com os quais adquirem mercadorias e serviços, no caso, em prol da 

sustentabilidade. 

3.2. Análise das espécies normativas pertinentes 

Para conhecermos como a graduação do encargo econômico do ICMS pode 

produzir os efeitos esperados, de indução ao consumo sustentável, faz-se necessário 

discorrermos brevemente sobre como ela é estabelecida à luz das espécies normativas 

integrantes do regime jurídico desse imposto. 

Inicialmente, como decorrência da regra de competência traçada no art. 155, II, 

da CF/1988, temos que a instituição e a cobrança do ICMS são realizadas mediante leis 

ordinárias promulgadas pelos Estados e pelo Distrito Federal.  

Em tais diplomas, as unidades federadas estabelecem os critérios material, 

temporal, espacial, pessoal e quantitativo da regra-matriz de incidência do imposto em 

cada unidade da federação, assinalando o conteúdo substancial, momento e local de 

nascimento da obrigação tributária, como também seus sujeitos e objeto.122 

 
                                                             
120  Trataremos sobre a norma constante nos arts. 153, § 3.º, I, e 155, § 2.º, III, da CF/1988 na seção “4.4”, 

oportunidade na qual justificaremos a possibilidade de que a norma da seletividade/essencialidade seja 
obrigatória também quanto ao imposto estadual e distrital. 

121  DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas cit., p. 336-337; COSTA, Regina Helena. Imunidades 
tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF cit., p. 164. 

122  Sobre a teoria da regra-matriz tributária: “Os modernos cientistas do Direito Tributário têm insistido na 
circunstância de que tanto no descritor (hipótese) quanto no prescritor (consequência) existem 
referências a critérios, aspectos, elementos ou dados identificativos. Na hipótese (descritor), haveremos 
de encontrar um critério material (comportamento de uma pessoa), condicionado no tempo (critério 
temporal) e no espaço (critério espacial). Já na consequência (prescritor), depararemos com um critério 
pessoal (sujeito ativo e sujeito passivo) e um critério quantitativo (base de cálculo e alíquota). A 
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A graduação do objeto da relação tributária dá-se no critério quantitativo, 

mediante a conjugação da base de cálculo com a alíquota.  

Também referida como base tributável ou base imponível por Geraldo 

Ataliba,123  a base de cálculo é a perspectiva dimensional da materialidade contida na 

hipótese de incidência. 

Em razão disso, Paulo de Barros Carvalho sistematiza serem três as funções da 

base de cálculo, assim descritas: 

Às três funções da base de cálculo, sobre que até agora discorremos, 
convém os seguintes nomes indicativos: a) função mensuradora, pois 
mede as proporções reais do fato; b) função objetiva, porque compõe a 
específica determinação da dívida; e c) função comparativa, porquanto, 
posta em comparação com o critério material da hipótese, é capaz de 
confirmá-lo, infirmá-lo ou afirmar aquilo que consta no texto da lei, de 
modo obscuro.124 

Havendo desencontro entre a hipótese de incidência e a base de cálculo, esta 

última deverá prevalecer, o que demonstra a importância desse fator na composição da 

norma tributária. 

Por sua vez, a alíquota corresponde à parcela ou fração da base de cálculo, de 

modo que ela revela a parte do valor dimensível manifestado pelo fato tributado que o 

Estado chama para si. 

Quanto ao ICMS, observamos que sua base de cálculo deve ser o valor da 

operação mercantil ou da prestação de serviço, uma vez que ela corresponde à dimensão 

mensurável da materialidade do tributo e suas alíquotas são fixadas em percentual que 

incide sobre aquela grandeza. 

É importante acrescentar, porém, que o regime jurídico desse imposto é marcado 

por certas particularidades decorrentes de seu caráter nacional, composto por normas 

orientadas a equalizar as distorções inerentes à descentralização da competência 

tributária.125 

 
                                                             

conjunção desses dados indicativos oferece-nos a possibilidade de exibir, na sua plenitude, o núcleo 
lógico-estrutural da norma-padrão de incidência tributária” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de 
direito tributário cit., 29. ed., p. 256).  

123  ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária cit., p. 108.  
124  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário cit., 29. ed., p. 347. Grifos do original. 
125  Segundo Luciano Garcia Miguel, o caráter nacional do ICMS pode ser identificado essencialmente a 

partir de dois fatores: “Essa característica básica se deve fundamentalmente a dois fatores: (i) as 
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Nesse sentido, verificamos que o constituinte dedicou a tal imposto o tratamento 

mais amplo e minucioso dentre todos na Constituição Federal de 1988, bem como 

determinou que algumas normas infraconstitucionais de uniformização disciplinassem 

sobre sua incidência em todo o território brasileiro, a fim de evitar conflitos de 

competência entre as unidades federadas.  

Sobre a importância da incidência homogênea do ICMS, vale a leitura das 

seguintes palavras de Paulo de Barros Carvalho, in verbis: 

O caráter nacional do ICMS é máxima que sobressai do sistema com 
grande vigor de juridicidade. Não se aloja na formulação expressa de 
qualquer dos dispositivos constitucionais tributários, mas está presente 
nas dobras de inúmeros preceitos, irradiando sua força por toda a 
extensão da geografia normativa desse imposto. Sua importância é tal 
que, sem atinarmos a ele, fica praticamente impossível a compreensão da 
regra-matriz do ICMS em sua plenitude sintática e em sua projeção 
semântica. Os conceitos de operação interna, interestadual e de 
importação; de consumidor final, contribuinte, responsável e substituto 
tributário; de compensação do imposto, de base de cálculo e de alíquota, 
bem como o de isenção e de outros benefícios fiscais, estão diretamente 
relacionados com diplomas normativos de âmbito nacional, válidos, por 
mecanismos de integração, para todo o território brasileiro.126 

Consequentemente, é importante que tais disposições normativas sejam 

observadas pelos Estados e pelo Distrito Federal ao exercerem sua competência tributária, 

inclusive quando realizam a quantificação do imposto.127 

Dentre esses diplomas uniformizadores, destacamos as resoluções do Senado 

Federal, às quais a Carta de 1988 atribuiu a aptidão para tratar das alíquotas aplicáveis ao 

ICMS (art. 155, § 2.º, IV a VIII).128 

 
                                                             

operações com mercadorias e a prestação de serviços de comunicação e de transporte muitas vezes têm 
início em uma unidade da Federação, mas têm seu término em outra; (ii) a incidência do ICMS nas 
operações interestaduais, em observância ao princípio da não cumulatividade, implica aceitação recíproca 
dos créditos entre Estados de origem e destino” (MIGUEL, Luciano Garcia. A função do Conselho 
Nacional de Política Fazendária (Confaz) como instrumento de harmonização da legislação nacional do 
ICMS. Revista de Estudos Tributários, Porto Alegre, v. 86, p. 78, 2012). 

126  CARVALHO, Paulo de Barros; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Guerra fiscal: reflexões sobre a 
concessão de benefícios no âmbito do ICMS. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2014. p. 48. 

127  Essas normas, além de se voltarem à garantia de uniformidade da tributação do ICMS no território 
nacional, igualmente viabilizam a livre circulação de mercadorias e prestação de serviços entre Estados e 
Distrito Federal, conforme preconizado no art. 152 da CF/1988, in verbis: “É vedado aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino”. 

128  “Art. 155. [...] § 2.º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: [...] IV – resolução do Senado 
Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de um terço dos Senadores, aprovada pela maioria 
absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e 
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Fugindo à regra geral de que a determinação das alíquotas dos tributos se dá 

integralmente na lei ordinária promulgada pela pessoa pública tributante, verificamos que, 

no ICMS, o constituinte não só estabeleceu importante regra sobre a forma de incidência 

do gravame,129 como também impôs a um órgão central composto por representantes de 

todas as unidades federadas a prerrogativa de tratar sobre limitações dos percentuais a 

serem aplicados para sua quantificação. 

A respeito, destacamos as seguintes explanações de Sacha Calmon Navarro 

Coêlho: 

Primus – mediante resolução de um terço de seus membros e aprovada 
por maioria absoluta, estabelecer alíquotas mínimas nas operações 
internas, retirando eficácia às leis estaduais em contrário (piso); e 

Secundus – mediante resolução de iniciativa de metade mais um dos seus 
membros e aprovada por dois terços dos mesmos, fixar alíquotas 

 
                                                             

de exportação; V – é facultado ao Senado Federal: a) estabelecer alíquotas mínimas nas operações 
internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus 
membros; b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que 
envolva interesse de Estados, mediante resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois 
terços de seus membros; VI – salvo deliberação em contrário dos Estados e do Distrito Federal, nos 
termos do disposto no inciso XII, g, as alíquotas internas, nas operações relativas à circulação de 
mercadorias e nas prestações de serviços, não poderão ser inferiores às previstas para as operações 
interestaduais; VII – nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, 
contribuinte ou não do imposto, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual e caberá 
ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do 
Estado destinatário e a alíquota interestadual; VIII – a responsabilidade pelo recolhimento do imposto 
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual de que trata o inciso VII será 
atribuída: a) ao destinatário, quando este for contribuinte do imposto; b) ao remetente, quando o 
destinatário não for contribuinte do imposto.” 

129  A fim de compensar as perdas dos Estados preponderantemente consumidores, fixam-se as alíquotas 
interestaduais sempre em patamares inferiores ao teto das alíquotas máximas das operações internas, de 
maneira que o Estado de origem fique com parcela da arrecadação apurada a partir da alíquota 
interestadual e, ao Estado de destino, caiba o chamado diferencial de alíquota, parcela do imposto 
correspondente à diferença entre a alíquota interna e a alíquota interestadual. Trata-se de importante 
técnica de harmonização do regime jurídico do ICMS, equalizando distorções proporcionadas pela 
descentralização da competência tributária, especialmente consideradas as peculiaridades das diversas 
regiões brasileiras. Afinal, caracterizam-se como preponderantemente consumidores os Estados das 
regiões Norte, Nordeste ou Centro-Oeste, enquanto os Estados das regiões Sudeste e Sul revelam-se 
preponderantemente produtores, pois nestes existe a maior concentração de agentes econômicos e, por 
conseguinte, da força produtiva nacional. Consciente dessa peculiaridade, o Senado Federal, por meio da 
Resolução n.º 22/1989, estipulou, como regra geral, a alíquota interestadual no patamar de 12%, e, 
naquelas operações e prestações realizadas nas regiões Sul e Sudeste, destinadas às regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste e ao Estado do Espírito Santo, impôs a alíquota interestadual em apenas 7%, 
proporcionando a percepção de um maior diferencial de alíquota para tais Estados preponderantemente 
consumidores. Além de deixar de agravar a discrepância econômica entre os entes federados – o que 
ocorreria na falta de um instrumento de compensação arrecadatória –, essa solução de repartição de 
receitas funciona, pois, também como mecanismo para promover uma maior integração do mercado 
pátrio (cf. DERZI, Misabel Abreu Machado. Aspectos essenciais do ICMS como imposto de mercado. 
Direito tributário: estudos em homenagem a Brandão Machado. São Paulo: Dialética, 1999. p. 130). 
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máximas para as operações internas (teto), com o fito de “resolver”, 
arbitrando, “conflitos específicos” que envolvam interesses de estados.130 

Roque Antonio Carrazza esclarece que se trata de uma resolução reguladora de 

limitações constitucionais ao poder de tributar, de modo que faltará fundamento de 

validade a eventual lei local que desconsiderar o percentual mínimo fixado pelo Senado 

Federal, nos seguintes termos: 

É evidente que as alíquotas do ICMS são estabelecidas pelo legislador 
ordinário de cada Estado-membro e do Distrito Federal. Apenas, a 
Constituição deu à União, representada pelo Senado, a possibilidade de, 
para evitar eventuais abusos, estabelecer parâmetros mínimos e máximos 
que a legislação local deverá observar. Segundo nos parece, esta 
verdadeira “válvula de escape” do sistema foi concebida para ser utilizada 
se houver interesse nacional em evitar grandes disparidades entre os 
Estados-membros (o entre estes e o Distrito Federal), na tributação por 
via de ICMS.131 

Dessarte, Estados e Distrito Federal não têm liberdade integral para escolha do 

percentual a ser aplicado na base tributável para cálculo do ICMS devido, devendo atender 

aos parâmetros uniformizadores traçados pelo Senado Federal.  

Além das resoluções senatoriais, verificamos que a Carta Magna impõe que lei 

complementar editada pelo Congresso Nacional atue como norma geral do ICMS, 

definindo os contribuintes, dispondo sobre substituição tributária, disciplinando o regime 

de compensação do imposto, fixando o local das operações relativas à circulação de 

mercadorias e das prestações de serviços, para efeito de sua cobrança e definição do 

estabelecimento responsável, entre outros (art. 155, § 2.º, XII). Ou seja, o constituinte 

prevê norma que reforça a regra do art. 146, III, a, da CF/1988 para o ICMS.132  

 
                                                             
130  COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 

p. 322. Grifos do original. 
131  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS cit., p. 108. 
132  Referida norma geral torna homogênea a incidência desse imposto, assegurando que os contribuintes 

situados em diferentes regiões do Brasil não sofram tratamento desigual injustificado pelas diversas leis 
ordinárias promulgadas pelas unidades federadas no território nacional. Uma vez que delimita o espaço 
de atuação dos entes políticos, concretizando as normas constitucionais de competência, tal lei 
complementar orienta o conteúdo das leis estaduais e distritais, subordinando-as, de acordo com os 
fundamentos que embasam a vertente doutrinária tricotômica a respeito do papel da lei complementar 
tributária, que tivemos oportunidade de tratar no Capítulo 1. Com base no art. 24 da CF/1988, as normas 
gerais são aquelas que, promulgadas pela União, se destinam a traçar diretrizes amplas sobre determinado 
assunto de competência concorrente das entidades federadas, assinalando princípios que orientarão a 
atividade daquelas que formularão as normas específicas, sem o objetivo de regulá-lo exaustivamente. A 
partir do ponto de partida fixado pela norma geral, compete às normas estaduais e distritais, expressão de 
competência suplementar dos Estados e Distrito Federal, discorrer sobre mandamentos de aplicação e 
especificidades, inspiradas pelas particularidades regionais. Assim, seria da própria essência da norma 
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Atualmente, é a Lei Complementar n.º 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei 

Kandir),133 que cumpre esse desiderato, estabelecendo os contornos dentro dos quais as 

respectivas legislações ordinárias estaduais e distritais poderão fixar os critérios da regra-

matriz de incidência do ICMS ao instituir a cobrança da exação,134 tratando inclusive sobre 

sua base de cálculo.135 

Por fim, assinalamos que a desoneração no ICMS não pode se dar isoladamente 

por meio da lei ordinária de cada unidade federada. Deve ser implementada mediante 

deliberação conjunta dos Estados e do Distrito Federal, regulada na forma de lei 

complementar fixada pelo Congresso Nacional (art. 155, § 2.º, XII, g, da CF/1988).  

Assim, de acordo com a Lei Complementar n.º 24/1975, a concessão e a 

revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais no ICMS dependem de deliberação 

conjunta de todas as unidades federadas, mediante convênios elaborados no âmbito do 

 
                                                             

geral promover uniformização, sem que isso represente violação à autonomia federativa dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. O conteúdo da norma nacional invariavelmente é comprometido com 
esse efeito harmonizador do sistema, simplesmente porque assim impõe sua natureza. É certo que a 
União não possui prerrogativa para se imiscuir em assuntos de economia particular e, caso atue desta 
forma, o ato legislativo produzido será invariavelmente inconstitucional. Cabe aos órgãos de controle 
sanar a nulidade e impor a observância à Carta de 1988.  

133  Durante o interstício entre a promulgação da Constituição Federal e o início da vigência da LC n.º 
87/1996, o ICMS foi regulamentado provisoriamente pelo Convênio ICM n.º 66, de 18 de dezembro de 
1988, celebrado conforme os ditames da LC n.º 24/1975 e com esteio no art. 34, § 8.º, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias. 

134  É certo que, de acordo com as premissas e considerações hermenêuticas tecidas no Capítulo 1 deste 
trabalho, tais critérios devem sempre ser compreendidos pelo intérprete dentro das possibilidades de 
conteúdo predeterminadas pelo legislador constituinte. Ensina a doutrina que todos os tributos possuem 
um arquétipo constitucional, isto é, que todos os aspectos (ou elementos, ou critérios) que compõem suas 
hipóteses de incidência estão estipulados na Constituição, ainda que implicitamente, cabendo ao 
intérprete apura-los a partir de atividade exegética sistêmica. “Por vezes, de modo implícito e dando certa 
margem de liberdade para o legislador – a norma-padrão de incidência (a regra-matriz, o arquétipo) de 
cada exação. Noutro falar, apontou a hipótese de incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito 
passivo possível, a base de cálculo possível e, num certo sentido, até mesmo a alíquota possível das 
várias espécies e subespécies de tributos. Logo, o legislador, ao exercitar a competência tributária de sua 
pessoa política, deverá ser fiel à norma-padrão de incidência do tributo, pré-traçada na Constituição. O 
legislador (federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal), enquanto cria o tributo, não pode fugir 
deste arquétipo constitucional” (CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS cit., p. 38). 

135  As disposições da legislação complementar a respeito da base tributável do ICMS (art. 13 da LC n.º 
87/1996) arrolam uma série de despesas transacionais que, aos olhos especializados, denotariam natureza 
diversa do valor da operação, gerando um palco para diversas críticas. Nesse mesmo sentido, a doutrina 
argumenta também a impropriedade da metodologia da base de cálculo por dentro do imposto, pela qual 
integra a base de cálculo do ICMS o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque 
mera indicação para fins de controle (art. 13, § 1.º, I, da LC n.º 87/1996). Por todos: CARRAZZA, Roque 
Antonio. ICMS cit. A despeito das teses doutrinárias nessa seara, o entendimento firmado pelo Supremo 
Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, é no sentido da constitucionalidade da chamada base de 
cálculo por dentro do ICMS (STF, RE n.º 582.461/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.05.2011). 
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Conselho Nacional de Política Fiscal (Confaz), órgão constituído por um representante de 

cada Estado e Distrito Federal e um representante do governo federal.136 

A respeito, o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle 

concentrado, ser inconstitucional lei estadual que concede benefícios fiscais relacionados 

com o ICMS sem a prévia celebração de convênio intergovernamental.137 

A necessidade de harmonia nas relações entre Estados e o Distrito Federal, 

resguardando o pacto federativo, que constitui cláusula pétrea (art. 60, § 4.º, I, da 

CF/1988), legitima essa mitigação de sua competência tributária. 

Essa é, inclusive, a justificativa pela qual se reconhece o ICMS como exceção à 

regra pela qual o exercício da competência tributária é facultativo, de modo que as 

unidades da federação são obrigadas a instituí-lo.138 

Segundo disposição legal, a aprovação dos convênios deve se dar com quórum 

de unanimidade para concessão e a revogação depende do voto de quatro quintos dos 

membros (art. 2.º, § 2.º, da Lei Complementar n.º 24/1975).139 

Uma vez aprovado o convênio, é necessária a ratificação interna por cada uma 

das entidades federadas, mediante decreto do Governador (art. 4.º, § 2.º, da Lei 

Complementar n.º 24/1975).140 Inexiste disposição expressa sobre a obrigatoriedade ou 

facultatividade da ratificação dos convênios pelos Estados e Distrito Federal, o que levou 

 
                                                             
136  Sobre esse órgão, Roque Antonio Carrazza explica que, “nele, têm assento representantes de cada Estado 

e do Distrito Federal, indicados pelo respectivo Chefe do Executivo. Normalmente, tal indicação recai 
sobre o Secretário da Fazenda” (CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS cit., p. 617). 

137  STF, ADI n.º 4481, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 11.03.2015. 
138  “Por demais, esse mandamento constitucional [art. 155, § 2.º, XII, g, da CF/1988] não pode ser 

desobedecido nem diretamente (por meio da não tributação, pura e simples), nem por via oblíqua (através 
da adoção de um sistema de reduções, remissões, devoluções, parcelamentos etc.)” (CARRAZZA, Roque 
Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 800). 

139  Há divergência doutrinária sobre a obrigatoriedade das unidades federativas para aprovação de benefício 
fiscal. Ives Gandra da Silva Martins explana que a regra não decorre da legislação infraconstitucional, 
mas sim do próprio texto da Carta de 1988, em razão de não ter o constituinte estabelecido um quórum 
menor nesse sentido (CARVALHO, Paulo de Barros; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Guerra fiscal: 
reflexões sobre a concessão de benefícios no âmbito do ICMS cit., p. 8). Em sentido contrário, Paulo de 
Barros Carvalho manifesta-se pela prescindibilidade de decisão unânime em certas circunstâncias, como 
quando as disparidades socioeconômicas dos Estados e o objetivo de reduzi-las assim justificarem (Idem, 
p. 58). 

140  Roque Antonio Carrazza critica tal norma, uma vez que entende que a ratificação interna do convênio 
deveria se dar por meio de decreto legislativo, que possui força de lei e sinaliza representatividade do 
povo (CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS cit., p. 617). 
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ao debate sobre possuírem natureza impositiva ou meramente autorizativa.141 A respeito, 

assentimos com a vertente doutrinária que se coloca pelo caráter impositivo. Nesse sentido, 

valemo-nos dos argumentos de Roque Antonio Carrazza: 

As deliberações que, neste particular, adotam, são vinculantes e não 
podem ser restringidas ou amesquinhadas no âmbito interno das pessoas 
políticas. Isso porque se lhes fosse dado acordar uma conduta no 
CONFAZ e adotar outra, no âmbito interno, absurdamente se estadia 
aceitando que têm liberdade para descumprir o convênio e a própria Lei 
Complementar 24/1975, e – pior – que há, no Brasil, um federalismo de 
ocasião, que, em matéria de ICMS, admite a “guerra fiscal”.142 

Com efeito, essa compreensão é fundamental para viabilizar a eficácia da norma 

de homogeneidade desse imposto estadual e distrital no território nacional. 

O iter procedimental para aprovação de vantagem fiscal no ICMS é assim 

sintetizado por Hugo de Brito Machado, in verbis: 

Os convênios de ICMS têm natureza impositiva (adoção obrigatória por 
todas as unidades federativas), ou autorizativa (utilização facultativa), 
observando a sistemática seguinte: 

a) celebração pelos Estados (e DF), por intermédio de seus Secretários de 
Fazenda, ou de Finanças; 

b) publicação no Diário Oficial da União (DOU) até dez dias após sua 
celebração; 

c) ratificação estadual, no prazo de quinze dias da publicação no DOU, 
com sua publicação nos Diários Oficiais dos Estados (e no DF); 

d) ratificação nacional, no prazo de até vinte e cinco dias após a 
publicação no DOU pelos Estados (e DF), mediante ato do Presidente da 
Comissão Técnica Permanente do ICMS (Cotepe/ICMS), ratificando ou 
rejeitando o convênio. 

e) no trigésimo dia após a ratificação nacional, o convênio passa a 
vigorar.143 

Enfim, as balizas traçadas nas disposições normativas abordadas supra são, em 

tese, suficientes para evitar conflitos de competência entre as unidades federadas na 

 
                                                             
141  O Supremo Tribunal Federal manifestou, em sede de controle de constitucionalidade difuso, com 

repercussão geral, entendimento no sentido de possuírem natureza meramente autorizativa os Convênios 
Confaz (STF, RE n.º 635688/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.10.2014). 

142  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS cit., p. 626. 
143  MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: teoria e prática. 6. ed. São Paulo: Dialética, 2003. p. 272. 
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cobrança do ICMS, o que tende a aproximá-lo a um imposto sobre o consumo de 

competência centralizada.144 

E, no que interessa ao desenvolvimento deste estudo, constatamos que a 

quantificação do imposto estadual e distrital sob comento envolve todas essas espécies 

normativas tratadas. 

Vale dizer, todo processo de fixação do quantum devido a título de ICMS passa 

pela compreensão e é pautado pelo caráter nacional que lhe é inerente.  

A despeito de ser realizada em sede de lei ordinária das unidades federadas, 

deve atender às disposições estabelecidas no altiplano constitucional.  

Assim, há que observar os limites mínimo e máximo das alíquotas fixados pelas 

resoluções do Senado Federal e, bem assim, o percentual estipulado para operações e 

prestações interestaduais e de exportação; igualmente, as disposições da Lei Kandir acerca 

da base de cálculo, que, estando vigentes, produzem plenos efeitos no sistema jurídico; e, 

por fim, nos casos de desoneração da carga fiscal no ICMS, a chancela concedida mediante 

convênio celebrado entre as unidades federativas no Confaz. 

Desde já adiantamos que, de acordo com o que entendemos e demonstraremos 

no Capítulo 4, a tarefa de quantificação que descrevemos no presente tópico deve se dar 

sob o crivo do princípio da seletividade com base na essencialidade das mercadorias e 

serviços, disposto no art. 155, § 2.º, III, da CF/1988. 

Em conclusão, sublinhamos que a constatação sobre as questões que 

alinhavamos supra revela a importância de uma atuação conjunta e uníssona de todos os 

Estados e do Distrito Federal em prol da preservação do meio ambiente, de modo que cada 

um deles não se furte do dever constitucional que possui de se conduzir nesse sentido. 

 

 
                                                             
144  Todavia, mesmo com esse mecanismo de harmonização da incidência e cobrança do ICMS em todo o 

território nacional, existem vários pontos de tensão nessa atividade fiscal, o que culmina com o fenômeno 
amplamente conhecido como guerra fiscal. Corresponde aos conflitos de competência verificados entre 
Estados e Distrito Federal principalmente pela concessão de benefícios fiscais sem a observância das 
normas de estrutura constitucionais e infraconstitucionais pertinentes. Essa sistemática gera incerteza 
econômica, que culmina na perda de competitividade internacional do mercado brasileiro, o que enseja 
um forte apelo pelos estudiosos do direito tributário por uma reforma ampla que concentre no âmbito da 
União a competência para tributar o consumo, operando a distribuição proporcional da arrecadação entre 
Estados, Distrito Federal e Municípios envolvidos. Enquanto essa modificação não se realiza, é preciso 
encontrar meios de equalizar os conflitos e viabilizar a efetividade das normas do sistema tributário 
nacional pertinentes ao ICMS. Nesse mesmo diapasão, sua utilização como instrumento de política 
pública pelos Estados e pelo Distrito Federal é medida que se impõe. 



70 
 

3.3. Majoração e desoneração do encargo tributário no ICMS como fontes dos 

efeitos indutores  

Apresentaremos brevemente, enfim, algumas considerações pertinentes à relação 

entre as variações quantitativas do ICMS, para mais ou para menos, e os efeitos indutores, 

isto é, sobre como elas podem levar à adesão de práticas de sustentabilidade no ato de 

consumo.145 

De acordo com o que assinalamos previamente, a norma tributária indutora 

exerce seu mister tanto desestimulando condutas socialmente indesejadas quanto 

estimulando aquelas desejadas.  

A rigor, o desincentivo é realizado pela exacerbação da tributação e o incentivo 

faz-se mediante a concessão de alguma vantagem pelo fisco. 

Acreditamos, a bem da verdade, que incentivo e desincentivo são apenas duas 

facetas de uma mesma proposta, pois estimular determinada conduta implica indireta e 

necessariamente o desestímulo a outras, e vice-versa. Na prática, correspondem a duas 

possíveis abordagens pelas quais um mesmo desiderato pode ser alcançado.  

Nos impostos sobre o consumo, tal qual o ICMS, a quantificação da carga fiscal 

é realizada com base no critério da essencialidade da mercadoria ou do serviço, como 

demonstraremos adiante. Antecipamos, desde já, que referido parâmetro pode assumir 

tanto feições distributivas quanto indutoras, isto é, ele justifica que determinadas 

mercadorias sejam tributadas com mais intensidade do que outras, tanto por ostentar um 

caráter “menos essencial” per se, quanto porque é interesse público que o respectivo 

consumo seja desestimulado. Em sentido oposto, o raciocínio também se aplica: certos 

produtos são aliviados da incidência fiscal por serem “mais essenciais” ou porquanto é 

interesse público que seu consumo seja incentivado. 

O agravamento da carga tributária, como mecanismo de extrafiscalidade, é 

verificado “quando a norma tributária indutora torna mais oneroso o comportamento 

 
                                                             
145  Existem inúmeras espécies de normas tributárias indutoras em nosso ordenamento jurídico. No entanto, 

tendo em conta que o objeto deste trabalho se cinge à análise da legitimação constitucional da graduação 
do encargo tributário do ICMS, cuidaremos apenas daquelas relacionadas ao critério quantitativo desse 
imposto, vale dizer, à base de cálculo e alíquota. As considerações que passaremos a fazer têm o condão 
de apresentar tais mecanismos, sem nos aprofundarmos na análise de cada um deles, o que fugiria ao 
intento buscado. 
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indesejado, implicando aumento dos custos do contribuinte, que, assim, fica propenso a 

adotar compromisso alternativo, menos oneroso”.146  

Ele pode decorrer tanto da criação de um novo tributo direcionado à conduta 

indesejada como da majoração do encargo fiscal que já recai sobre ela.  

No caso sob nossa análise, considerando estar relacionado à pretensão de 

desestímulo de certas operações e serviços pela via do ICMS, cabe cogitarmos tão somente 

a ideia de incremento do respectivo quantum do gravame. 

Importante destacar que a ampliação quantitativa do imposto apenas pode 

decorrer do aumento da alíquota, e não da base de cálculo, pois nesse último caso 

inexistiria fidelidade à materialidade do imposto, consequentemente caracterizaria a 

inconstitucionalidade da apropriação da propriedade particular pelo Estado, consoante 

extraímos da doutrina de Roque Antonio Carrazza, in verbis: 

Ademais, uma base de cálculo imprópria – é dizer, em descompasso com 
a hipótese de incidência – põe por terra o rígido esquema de repartição de 
competências tributárias, já que transforma o tributo numa entidade 
difusa, desajustada de seu arquétipo constitucional. E, pior: com a 
apuração incorreta do montante a pagar, o contribuinte vê ruir a garantia, 
que a Lei Maior lhe dá, de só se submeter a encargos tributários que lhe 
digam respeito.147 

Uma vez que estamos a considerar o ICMS, a elevação da alíquota também deve 

ser pautada por certos parâmetros como o limite máximo estipulado por resolução 

senatorial, sob pena de incorrermos em inconstitucionalidade por violação ao art. 155, § 

2.º, V, b, da CF/1988.148  

Vale pontuar, ainda, que a opção pela intervenção estatal nas relações de 

consumo mediante exacerbação pressupõe uma verificação quanto à efetiva possibilidade 

de o consumidor abandonar a conduta em questão, caso contrário essa majoração do 

gravame ensejará tão somente o aumento das receitas arrecadadas, havendo um 

desvirtuamento da finalidade normativa.149 

 
                                                             
146  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 205. 
147  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS cit., p. 106. 
148  Reservamo-nos a tecer adiante, quando da análise do princípio da capacidade contributiva no Capítulo 4, 

algumas considerações a respeito do aumento percentual dos impostos sobre o consumo poder 
caracterizar ou não uma violação ao princípio da vedação da tributação com efeito confiscatório. 

149  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 205-206. 
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Outra possibilidade de atingir a extrafiscalidade estudada, em contrapartida ao 

agravamento, são as técnicas de exoneração fiscal no ICMS de que podem se servir os 

Estados e o Distrito Federal, as quais, de acordo com o que salientamos previamente, 

dependem de prévia aprovação mediante resoluções do Confaz. 

Segundo assevera Terence Dornelles Trennepohl, “a doutrina estrangeira 

reconhece serem mais eficazes os incentivos para o controle da poluição, enaltecendo a 

desoneração em detrimento da imposição tributária”.150 

Nessa senda, Roque Antonio Carrazza também ecoou lições assinalando que a 

eficácia da lei tributária na concretização dos objetivos estatais é maior quando, em lugar 

de determinar condutas, vale-se de meios mais sutis de influenciá-las, outorgando 

incentivos fiscais, pois, “com tal artifício, as pessoas ficam com a sensação de que são 

livres para conduzir seus negócios, e tendem a fazer o que delas a Nação espera”.151 

Referido jurista acrescenta que essa estratégia política, além disso, se mostra 

eficiente porque rende benefícios operacionais, nos seguintes termos: 

Por outro lado, ao utilizar o mecanismo da extrafiscalidade para estimular 
comportamentos (comissivos ou omissivos) dos contribuintes, o Estado 
quase sempre obtém vantagens maiores do que se previamente 
arrecadasse os tributos para, depois, aplicá-los aos gastos públicos. 
Realmente, com a supressão das instâncias burocráticas encarregadas de 
controlar a destinação do dinheiro obtido mediante o exercício da 
tributação, a despesa pública tende a diminuir, sem prejuízo do 
atendimento das exigências de estabilidade e progresso sociais.152 

A manifestação de Denise Lucena Cavalcante acerca da experiência no direito 

português, no qual preconizou-se a aprovação de medidas de favorecimento fiscal em 

detrimento de uma maior incidência tributária, ratifica o objeto do presente, de acordo com 

o seguinte trecho: 

No Direito Português, Carlos Rocha Ramos Pimenta e Cidália M. Mota 
Lopes sugerem que os benefícios fiscais devam integrar a primeira fase de 
uma reforma fiscal ecológica em que se pretende adaptar os tributos 
tradicionais às novas realidades ambientais, ponderando a segunda fase a 
criação de impostos ecológicos. Esse raciocínio também pode ser 

 
                                                             
150  TRENNEPOHL, Terence Dornelles. Incentivos fiscais no direito ambiental. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 

110-111. 
151  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 828. 
152  Idem, p. 829. 
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estendido ao Brasil, considerando a impossibilidade de se criar tributos no 
atual contexto.153 

De fato, uma abordagem positiva parece ser mais propícia a uma efetiva 

transmutação de padrões comportamentais, efetivamente atingindo a vontade dos 

indivíduos, relativamente a uma aproximação negativa, que impinja a contragosto um ônus 

extra aos consumidores. 

Assim, sem prejuízo da utilidade das técnicas de agravamento da carga fiscal do 

ICMS, insta considerarmos com atenção especial aquelas atinentes à concessão de 

vantagens aos indivíduos submetidos à tributação. 

No caso de desoneração fiscal, é possível cogitarmos tanto de diminuição das 

alíquotas do ICMS como de sua base de cálculo, posto que a medida reverte em benefício 

aos contribuintes. 

No Brasil, inexiste um tratamento jurídico sistematizado acerca das modalidades 

exoneratórias mencionadas no art. 155, § 2.º, XII, g, da CF/1988, quais sejam as isenções, 

os incentivos e os benefícios fiscais.  

Talvez por conta dessa ausência de estruturação em sede legal as expressões 

incentivos e benefícios muitas vezes são utilizadas sem um preciso rigor terminológico. 

Parte da doutrina nacional reconhece uma distinção entre tais institutos, a 

exemplo de Hugo de Brito Machado Segundo, conforme podemos conferir a seguir: 

Por “incentivos fiscais”, [...] entende-se o tratamento fiscal diferenciado, 
favorecido, que visa a incentivar a prática de determinadas condutas, 
estados ou situações, de sorte a que certos objetivos sejam atendidos. 

“Benefício fiscal”, embora possa eventualmente ser usada para designar 
essas mesmas figuras ou situações rotuladas de forma mais precisa com a 
expressão “incentivos fiscais”, é de significação mais ampla e genérica, 
envolvendo toda sorte de tratamento favorecido, inclusive aqueles que 
não têm por objetivo estimular a prática de certas condutas. É o caso, por 
exemplo, de isenções ou reduções tributárias concedidas a pessoas 
doentes ou deficientes, pois naturalmente não se pretende, com tais 

 
                                                             
153  PIMENTA, Carlos Rocha Ramos; LOPES, Cidália M. Mota. Os limites da tributação ambiental. Um 

estudo empírico do crédito fiscal à defesa e proteção ambiental em Portugal, Fiscalidade: Revista de 
Direito e Gestão Fiscal, Lisboa, n. 25, p. 65-123, jan.-mar. 2006 apud CAVALVANTE, Denise Lucena. 
Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental cit., p. 109-110. Grifos do original. 
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benefícios, incentivar as pessoas a contrair tais moléstias ou a se tornarem 
deficientes.154 

Imputa-se aos benefícios o caráter genérico, enquanto aos incentivos se 

reconhece a especificidade de estarem voltados a objetivos de fomento. 

Todavia, há estudiosos que, desprezando a distinção realizada pelo legislador no 

texto da norma, se posicionam pela identidade semântica desses institutos, tal qual Hugo 

de Brito Machado. Senão, vejamos: 

O incentivo, ou estímulo, caracteriza-se pelo tratamento favorecido, 
diferenciado para melhor, em razão do atendimento da condição colocada 
para sua obtenção. E pode ser designado por palavras com sentido 
idêntico, tais como benefícios ou alívios.155 

Em nossa pesquisa, considerando que estamos a analisar a hipótese de 

tratamento fiscal benéfico sob a orientação de indução, empregamos ambas as expressões 

benefício e incentivo com esse significado de estímulo, a fim de atender às duas correntes. 

Em sede infraconstitucional, o art. 14, § 1.º, da Lei Complementar n.º 101, de 4 

de maio de 2000, enumera algumas espécies exonerativas à disposição do poder público, 

ao disciplinar sobre requisitos para renúncia de receitas, sem um aprofundamento notório 

pelo qual possamos diferenciá-las a fundo, in verbis:  

Art. 14. [...]  

§ 1.º A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito 
presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de 
alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução 
discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que 
correspondam a tratamento diferenciado. 

Ele evidencia, ao menos, que incentivos fiscais não se confundem com isenções 

tributárias, pois estas são apenas um dos meios de concedê-los, ao lado dos demais. 

Diante desse rol, reconhecemos que a isenção tributária e as reduções de 

alíquotas e bases de cálculo são mecanismos de desoneração que, por excelência, estão 

relacionados ao encargo tributário do ICMS e – especialmente ao que interessa ao presente 

trabalho – à atuação do princípio da seletividade pautado pela essencialidade de 

mercadorias e serviços, de modo que realizaremos algumas digressões a respeito delas. 

 
                                                             
154  SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Regime jurídico dos incentivos fiscais. In: MACHADO, Hugo de 

Brito (Org.). Regime jurídico dos incentivos fiscais. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 202. 
155  Idem, p. 202. 
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Afinal, estamos a avaliar no presente estudo a hipótese de que a variação da 

carga fiscal influencie a atitude do consumidor final, para que passe a demandar 

mercadorias e serviços mais alinhados ao escopo da sustentabilidade. 

As isenções tributárias são de conceituação controversa na ciência do direito 

tributário e esmiuçar a fundo o sentido de cada um dos conceitos apresentados pela 

doutrina está além dos fins perquiridos em nossa análise.156 Assim, basta-nos considerar 

genericamente o ponto em comum que observamos, relacionado ao fato de que as isenções 

representam o produto da atuação do legislador infraconstitucional no sentido de afastar 

total ou parcialmente a tributação que recairia sobre determinadas pessoas ou objetos. 

Em outras palavras, reconhecemos como isenção o afastamento de parte ou da 

integralidade do ICMS que incidiria, em tese, sobre determinada operação de circulação de 

mercadoria ou prestação de serviço de transporte interestadual ou intermunicipal. 

Nesse contexto, entendemos que a fixação da famigerada “alíquota zero” nada 

mais expressa do que uma forma de conceder isenção por vias indiretas, afinal qualquer 

numerário multiplicado por zero tem um resultado igualmente vazio. 

Uma vez que será útil na compreensão do que discorreremos no Capítulo 4, 

importa mencionarmos a possibilidade de diferenciação das normas isentivas em técnicas 

ou políticas, com base no fundamento que as justifica. Enquanto as isenções técnicas são 

calcadas na ausência de capacidade contributiva dos contribuintes que praticam a conduta 

prevista na regra-matriz de incidência, as isenções políticas decorrem de opção justificada 

do ente tributante em afastar a tributação daqueles que possuem aptidão para contribuir.157 

 
                                                             
156  Destacamos as seguintes manifestações doutrinárias acerca do conceito de isenção tributária: Rubens 

Gomes de Souza conceitua isenção como “o favor fiscal concedido por lei, que consiste em dispensar o 
pagamento de um tributo devido” (SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de legislação tributária. São 
Paulo: Resenha Tributária, 1975. p. 97). Por seu turno, José Souto Maior Borges define isenção como 
uma hipótese de não incidência tributária, legalmente qualificada (BORGES, José Souto Maior. Teoria 
geral da isenção tributária. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 183). Paulo de Barros Carvalho 
reconhece como isenção os comandos introduzidos mediante normas de estrutura que investem contra 
um ou mais critérios da regra-matriz de incidência tributária, mutilando-os parcialmente (CARVALHO, 
Paulo de Barros. Curso de direito tributário cit., p. 482). Segundo Roque Antonio Carrazza, além dele, 
reconhecem que as colocações de Paulo de Barros Carvalho explicam bem esse fenômeno jurídico: 
Cléber Giardino, Misabel Abreu Machado Derzi, Sacha Calmon Navarro Coêlho e o próprio Souto Maior 
Borges (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 1064). 

157  Segundo Regina Helena Costa, “o exemplo mais expressivo de isenção técnica é a destinada à 
preservação do ‘mínimo vital’, que consiste, como visto, naquela quantidade de riqueza indispensável ao 
sustento das necessidades fundamentais do indivíduo e de sua família, intangível pela tributação por via 
de impostos”. Adiante, no Capítulo 4, a compreensão desse tipo de isenção será mais facilmente 
alcançada (COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF 
cit., p. 117). 
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Em outras palavras, as isenções técnicas estão relacionadas à função distributiva 

das normas tributárias, enquanto as isenções políticas refletem função indutora. E, como 

veremos, a aplicação do princípio da seletividade com base na essencialidade da 

mercadoria ou serviço pode justificar tanto em isenções técnicas como políticas. 

Interessa-nos considerar, também, a possibilidade de que o fisco conceda as 

chamadas “isenções parciais”. Trata-se da redução fracionária do quantum tributário 

devido. Vale dizer, ela não representa propriamente a exclusão da incidência tributária, 

mas sim a diminuição dos reflexos pecuniários advindos da aplicação da norma.  

Sua existência como categoria específica, embora criticada por alguns 

doutrinadores, 158  é acolhida no ordenamento vigente, como se verifica a partir do 

posicionamento expressado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 

n.º635.688/RS, em sede de repercussão geral, como podemos observar a partir de trecho do 

voto do Rel. Min. Gilmar Mendes, in verbis: 

[...] A atual posição da Corte parece-me, portanto, bastante clara: a 
redução da base de cálculo do ICMS corresponde a isenção parcial e, não, 
como outrora se considerava, categoria autônoma em relação assim à da 
isenção, como à da não incidência. Observe-se que a interpretação dada 
pela Corte ao art. 155, § 2.º, II, b, não representa ampliação do rol de 
restrições ao aproveitamento integral do crédito de ICMS, que remanesce 
circunscrito às hipóteses de não incidência e isenção; entendeu-se, 
simplesmente, que a redução de base de cálculo entra nesta última classe 
como isenção parcial, que é em substância.159 

Sob essa identificação, por conseguinte, situamos as reduções de base de cálculo 

e alíquotas que refletem uma simples redução do valor do ICMS a ser pago, mantendo a 

produção de efeitos pela regra-matriz. 

Tais instrumentos isentivos no ICMS dependem de prévia deliberação conjunta 

das unidades federadas para que sejam estabelecidos pelas respectivas legislações 

regionais, nos termos do art. 155, § 2.º, XII, g, da CF/1988, a fim de evitar a ocorrência de 

conflitos de competência entre elas. 

 
                                                             
158  É refutada como instituto autônomo por alguns doutrinadores, como Paulo de Barros Carvalho, que, 

mantendo coerência com a interpretação que confere às normas isentivas, explica que a mera redução da 
base de cálculo ou da alíquota não se confunde com a isenção, que pressuporia a anulação do campo de 
abrangência de algum critério da regra-matriz de incidência, isto é, se a redução no critério quantitativo é 
parcial, entende-se que ocorreu a incidência, o que obsta a caracterização da isenção (CARVALHO, 
Paulo de Barros. Curso de direito tributário cit., 29. ed., p. 487). 

159  STF, RE n.º 635.688/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16.10.2014. 
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Lamentavelmente, a despeito dessa previsão do constituinte, esses conflitos são 

verificados na prática, identificados como guerra fiscal.  

Mesmo reconhecendo a existência dessa problemática, é importante não 

ignorarmos a relevância do ICMS como instrumento de intervenção econômica pelos 

Estados e pelo Distrito Federal, de modo a ser inafastável a necessidade de encontrarmos 

meios para equalizar tais contrastes e para viabilizar a efetividade das normas do sistema 

tributário nacional sob comento. 

Em remate, repisamos que essas reflexões que apresentamos neste capítulo 

foram colocadas no intuito de estabelecer um liame entre o conjunto teórico das normas 

tributárias indutoras com finalidade ambiental (abordadas nos Capítulos 1 e 2) e o regime 

jurídico do ICMS, especialmente para demonstrar as características complexas dessa 

exação e reforçar a mensagem de que, mesmo diante delas, é pertinente sua aplicação ao 

objetivo de preservação ambiental. 

Reputamos que referida junção permitirá que prossigamos à etapa primordial 

deste trabalho, que é a interpretação dos fundamentos constitucionais da política fiscal sob 

análise. 



78 
 

4. CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE LEGITIMAÇÃO DO ICMS 

INDUTOR AO CONSUMO SUSTENTÁVEL 

Discorremos no Capítulo 1 sobre a importância dos princípios jurídicos como 

forma de concretização dos valores fundamentais do sistema normativo.   

Segundo Ricardo Lobo Torres, “o princípio da igualdade é o tema fundamental 

do constitucionalismo financeiro e penetra, como medida, proporção ou razoabilidade, em 

todos os valores e princípios, dando-lhes unidade e a legitimação pragmática”.160 

Então, além de valor ético, a igualdade positiva-se no ordenamento como um 

princípio de legitimidade quanto a todos os demais. Cabe a ela legitimar, equilibrar e tornar 

proporcionais os outros valores jurídicos, como a liberdade, a segurança jurídica, a justiça 

e a solidariedade.161 

Especialmente no sistema tributário nacional, a igualdade atua para harmonizar e 

dar unidade sistêmica a todos os princípios jurídicos que afetam a tributação, no aspecto de 

sua racionalidade econômica.162 

Examinando a norma da igualdade, é possível compreender como se justifica o 

tratamento jurídico desigual conferido aos contribuintes na tributação com fins ambientais 

ante a Constituição Federal, pois é aquela que concede a estes a necessária unidade e 

legitimação pragmática. 

Em virtude dessas considerações preliminares, destinaremos este capítulo à 

densificação do conteúdo do princípio da igualdade na incidência do ICMS para indução 

tributária ao consumo sustentável, análise pela qual atestaremos a legitimidade 

constitucional dessa política pública. 

4.1. Medidas de comparação e finalidade normativa na igualdade tributária  

A partir do princípio da igualdade, podemos analisar a graduação do encargo 

tributário em qualquer exação, uma vez que concentra o cerne da fundamentação do justo e 

isonômico tratamento tributário.  
 
                                                             
160  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: constituição 

financeira, sistema tributário e estado fiscal cit., v. 1, p. 331-332. 
161  Idem, p. 331. 
162  Idem, p. 331-332. 
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No ordenamento jurídico brasileiro, o princípio da igualdade está expresso no 

art. 5.º, II, da CF/1988, pelo qual “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza”. Ele deita suas raízes no princípio republicano163 e produz efeitos em todas as 

ramificações do direito. 

A igualdade assume algumas dimensões, a partir das quais é possível conhecer 

seu conteúdo.164 

Na acepção formal (igualdade perante a lei), ela significa a abolição e o 

afastamento dos privilégios, pois concebe que todos os homens, indistintamente, possuem 

condições de pretender os mesmos direitos. Logo, impõe que a lei produza efeitos 

universalmente, sem distinção, atingindo todos os cidadãos que se encontrem em situação 

equânime. Todavia, mostra-se insuficiente, visto que não está comprometida com o 

conteúdo da lei. 

Na acepção material (ou igualdade na lei), por seu turno, a igualdade representa 

imposição para que o legislador realize as necessárias discriminações entre os indivíduos e 

as situações, tendo em conta a desigualdade material própria da realidade social. Assim, 

reflete melhor o valor justiça, atuando na constituição da lei. Se a lei ignora tais 

disparidades e disciplina os mesmos efeitos jurídicos para fatos destoantes, tem-se por 

ferida a igualdade.165 

 
                                                             
163  A ideia de república implica a concepção de que o povo é o titular do poder soberano, devendo ser 

exercido em seu nome e no seu interesse. Exprime o modelo de governo eleito pelo constituinte 
originário e reflete, porque fruto de processo histórico, os valores mais caros ao povo brasileiro. Impõe, 
por conseguinte, que as funções políticas (executivas e legislativas) sejam exercidas por representantes 
eleitos, periodicamente, para cumprimento de mandatos com responsabilização de seus atos. Segundo 
Geraldo Ataliba, o princípio republicano é o ponto de partida para compreensão de todas as questões de 
direito público. Ele imputa aos princípios republicano e federativo – nessa expressão se referindo o 
mestre também ao princípio da autonomia municipal e distrital – a mais alta posição em nosso sistema 
jurídico, afirmando que todos os demais deles decorreriam. Consoante contundentemente por ele 
defendido, nossa Constituição seria “rigidíssima” no tocante a tais preceitos, sendo proibida qualquer 
emenda constitucional tendente a maculá-los, ainda que indiretamente (ATALIBA, Geraldo. República e 
Constituição cit., p. 15, 17 e 40). 

164  Por todos: ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 77-
81. 

165  “A simples atitude de abstenção do Estado diante das gritantes desigualdades sociais e do uso do poder 
econômico pelos grupos que o detêm termina por operar como fator de desigualação, com consequências 
– até políticas – alarmantes. Daí o impor-se ação positiva e concreta do Estado na promoção efetiva da 
igualdade, ao lado de legislação compensatória das desigualdades. Nessa linha estão inúmeros preceitos 
constitucionais concernentes à ordem econômica e social” (ATALIBA, Geraldo. República e 
Constituição cit., p. 161-162). 
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Logo, a igualdade não só repele o privilégio odioso, como também impõe o 

tratamento equânime de todos os cidadãos no contexto de suas diferenças, devendo ser 

observada tanto pelo legislador quanto pelos aplicadores da lei. 

É o que expressou Rui Barbosa em sua Oração aos moços, ao afirmar que “a 

regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida 

em que se desigualam”.166 

Cabe à lei fixar os padrões gerais, impedindo discriminações discricionárias 

entre os indivíduos. E, em contrapartida, distinções juridicamente toleráveis devem ser 

estabelecidas justamente em lei. Daí a expressão cunhada por Souto Maior, ao tratar de 

uma ‘legalidade-isonômica’”.167-168 

 
                                                             
166  BARBOSA, Rui. Oração aos moços. Brasília: Caixa, 2015. p. 45. (Coletânea Mestre Rui Barbosa.) 
167  BORGES, José Souto Maior. A isonomia tributária na Constituição de 1988. Revista de Direito 

Tributário, São Paulo, v. 64, p. 13 apud CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e progressividade: 
igualdade e capacidade contributiva. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 50. 

168  A respeito do princípio da legalidade tributária: A lei é instrumento da isonomia, já que abstrata, 
isonômica, impessoal, genérica e irretroativa, segundo lições de Geraldo Ataliba. Por lei, entenda-se o ato 
inaugural na ordem jurídica, marcado pela abstração, isonomia, impessoalidade, generalidade e 
irretroatividade. Ou seja, normas gerais inovadoras no ordenamento que devem, a rigor, atingir a todas as 
pessoas, disciplinando sobre efeitos jurídicos a serem produzidos em situações abstratas, operando para o 
futuro, sem conduzir qualquer arbitrariedade. Logo, há íntima associação entre a legalidade e a igualdade 
(ATALIBA, Geraldo. República e Constituição cit., p. 123 e 158), o que tem grande relevância no estudo 
do direito tributário. Nos termos do art. 150, I, da Constituição Federal, é vedada a instituição ou o 
aumento de tributo sem lei que o estabeleça, como expressão da ideia de “no taxation without 
representation”, pela qual o ato inaugural que grava o patrimônio privado deve refletir, ainda que 
indiretamente, a vontade popular. Pressupõe-se o consentimento popular quanto à relativização dos 
direitos fundamentais de propriedade e liberdade, autorizando, por meio de seus representantes eleitos, 
que sejam alcançados pela tributação, o que Roque Antonio Carrazza resume na ideia de “autotributação” 
(CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 285). A obrigatoriedade 
de que o aumento da carga tributária tenha esteio em lei está associada também ao cânone da segurança 
jurídica, pelo qual o direito deve imprimir na sociedade os estados de cognoscibilidade, de confiabilidade 
e calculabilidade quanto aos reflexos jurídicos das condutas intersubjetivas (ÁVILA, Humberto. 
Segurança jurídica: entre permanência, mudança e realização no direito tributário. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2012. p. 682). Com o propósito de eliminar incertezas econômicas decorrentes das incertezas 
jurídicas, Alberto Xavier defende o rigor acentuado que o princípio da legalidade deve alcançar na 
tributação, identificando o princípio da reserva absoluta de lei formal. Para ele, “o tipo tributário 
(descrição material da exação) há de ser um conceito fechado, seguro, exato, rígido, preciso e reforçador 
da segurança jurídica” (XAVIER, Alberto. Conceito e natureza do acto tributário. Coimbra: Livraria 
Almedina, 1972. p. 291-292 apud CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional 
tributário cit., p. 291). Isso porque reconhece que a segurança jurídica é fundamental para o equilíbrio da 
economia de mercado, fundada em princípios como a livre-iniciativa, a liberdade de concorrência e a 
propriedade privada (XAVIER, Alberto. Os princípios da legalidade e da tipicidade da tributação. São 
Paulo: RT, 1978. p. 50). Trata-se da imposição de que a lei tributária contenha todos os elementos 
essenciais do tributo, assim compreendidos todos aqueles que “de algum modo, influem no an e no 
quantum da obrigação tributária” (CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional 
tributário cit., p. 292), de maneira que ao aplicador não sobre margem para analogia ou 
discricionariedade.  



81 
 

Dessarte, Celso Antônio Bandeira de Mello elegeu critérios para identificar 

quais seriam tais discriminações juridicamente toleráveis. Inicialmente, a desequiparação 

realizada pela lei não pode atingir apenas um único indivíduo e as situações ou pessoas 

devem ser diferenciadas entre si a partir de caraterísticas a elas inerentes. Além disso, deve 

haver, em abstrato, uma correlação lógica entre tais características e a distinção de regime 

jurídico estabelecida pela legislação. Por fim, é importante que o discrímen fixado se 

relacione com algum dos valores constitucionalmente tutelados.169 

Frisemos que não basta que o fundamento da desigualação seja lógico. É 

essencial esteja alinhado aos interesses prestigiados pela norma máxima da ordem jurídica. 

Referidos critérios devem ser utilizados pelo legislador para, consciente das 

desigualdades próprias das relações sociais a serem reguladas pelo direito, identificar e 

operar as devidas discriminações. 

Humberto Ávila, também aprofundando a análise semântica da igualdade na 

ordem vigente, apresenta os seguintes elementos estruturais para definição dessa norma 

igualdade: sujeitos, medida de comparação, elementos indicadores da medida de 

comparação e finalidade diferenciada.170 

Ele repisa que a devida aplicação da igualdade pela lei não está em saber se as 

pessoas são iguais ou desiguais (igualdade descritiva), e sim se as pessoas devem ou não 

ser tratadas igualmente (igualdade prescritiva).171  

Consequentemente, cabe à norma jurídica eleger características relevantes dos 

indivíduos e estabelecer tratamento isonômico ou não entre eles buscando certo objetivo, a 

concretização de determinado valor entabulado pela ordem constitucional.172  

 
                                                             
169  “Para que um discrímen legal seja conveniente com a isonomia, consoante visto até agora, impende que 

concorram quatro elementos: a) que a desequiparação não atinja de modo atual e absoluto, um só 
indivíduo; b) que as situações ou pessoas desequiparadas pela regra de direito sejam efetivamente 
distintas entre si, vale dizer, possuam características, traços, nelas residentes, diferençados; c) que exista, 
em abstrato, uma correlação lógica entre os fatores diferenciais existentes e a distinção de regime jurídico 
em função deles, estabelecida pela norma jurídica; d) que, in concreto, o vínculo de correlação 
suprarreferido seja pertinente em função dos interesses constitucionalmente protegidos, isto é, resulte em 
diferenciação de tratamento jurídico fundada em razão valiosa – ao lume do texto constitucional – para o 
bem público” (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. O conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 
3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 11). 

170  ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária cit., p. 45-76. 
171  Idem, p. 44. 
172  “Esses juízos comparativos estão evidentemente relacionados: para saber se as pessoas devem ser 

tratadas igualmente é preciso verificar, no plano dos fatos, se elas têm as propriedades selecionadas como 
relevantes pela norma; às vezes, uma razão para tratar as pessoas igualmente é o próprio fato de elas 
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Humberto Ávila destaca que, como decorrência lógica, somente após desvendar 

a finalidade normativa é que se deve apurar a medida de comparação que lhe seja 

validamente correlata.173 

A igualdade significa, portanto, identificar quando e em que medida as pessoas 

devem ser tratadas de modo desigual, e as medidas de comparação entre os indivíduos ou 

situações devem estar alinhadas à finalidade axiológica da norma aplicável à espécie. 

O princípio da igualdade foi especialmente talhado em norma constitucional 

para reger as relações tributárias, na medida em que o art. 150, II, da CF/1988 prescreve 

ser vedado aos entes tributantes  

[...] instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 
situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 
profissional ou função por eles exercida, independentemente da 
denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. 

Sob a ótica da incidência tributária, o princípio da igualdade impõe que, a rigor, 

uma vez realizado o fato hipoteticamente prescrito em lei, nasce a relação jurídica 

tributária, pela qual o sujeito passivo fica obrigado ao pagamento de prestação pecuniária 

ao sujeito ativo.174 

Logo, todos os que venham a realizar o fato hipotético disposto na norma que 

institui o tributo devem ser obrigados ao respectivo pagamento, sem discriminações, do 

que decorre o princípio da generalidade da tributação. 

Ricardo Lobo Torres tece os seguintes comentários acerca da igualdade e do 

sistema tributário nacional: 

Aqui, no capítulo do sistema tributário nacional, a igualdade se torna 
relevante para harmonizar e dar unidade sistêmica a todos os princípios 
jurídicos que afetam a tributação, no aspecto de sua racionalidade 
econômica. O sistema tributário nacional, além de coerente simples e 
eficiente, tem que ser igualitário, no sentido de que deve harmonizar e 
equilibrar as diversas incidências tributárias sobre as pessoas e coisas 

 
                                                             

serem iguais, quando se pretende mantê-las iguais; outras vezes, uma razão para tratá-las igualmente é o 
fato de elas serem diferentes, caso se queira aproximá-las; e outras vezes, ainda, uma razão para tratá-las 
diferentemente é o fato de elas serem iguais, caso se queira separá-las” (ÁVILA, Humberto. Teoria da 
igualdade tributária cit., p. 44). 

173  Idem, p. 48. 
174  “Nasce o crédito tributário no exato instante em que irrompe o laço obrigacional, isto é, ao acontecer, no 

espaço físico exterior em que se dão as condutas inter-humanas, aquele evento hipoteticamente descrito 
no suposto da regra-matriz de incidência tributária, mas desde que relatado em linguagem competente 
para identificá-lo” (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário cit., 22. ed.,  p. 373-374). 
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segundo as escolhas do legislador democrático. Garantido o mínimo 
existencial igualmente para todos os homens e para as famílias, compete à 
legislação promover a desigualação tolerável e procurar o tertium 
comparationis, na busca do conteúdo que a ideia de igualdade não oferece 
por si só.175 

Portanto, constatamos que a igualdade não obriga que os tributos incidam de 

forma rigidamente padronizada, e sim que não existam desequiparações fortuitas ou 

injustificadas entre os contribuintes. 

Ela importa em vedação que a qualquer arbitrariedade no agravamento do 

patrimônio de um indivíduo, seja na atividade tributária praticada mediante normas com 

função estritamente arrecadatória, seja naquelas com função extrafiscal (não arrecadatória).  

A igualdade material impõe que toda e qualquer discriminação entre 

contribuintes deve estar pautada pelos critérios apontados pela doutrina supracitada, 

sobretudo por medidas de comparação coerentes com a finalidade axiológica perseguida 

pela norma, devendo ambas ser justificáveis perante o texto constitucional. 

Assim, seu conteúdo pode assumir diferentes contornos, de acordo com as 

variáveis em cada situação concreta. Prosseguiremos nas próximas páginas para perquirir a 

efetiva abrangência da norma de igualdade na cobrança do ICMS voltada à promoção do 

desenvolvimento sustentável. 

4.2. A capacidade contributiva como medida de comparação para distribuição do 

encargo tributário nos impostos 

Em síntese, temos que os impostos são espécie tributária e sua hipótese de 

incidência não está vinculada a nenhuma atividade estatal, cuja arrecadação não é 

destinada legalmente.176 

 
                                                             
175  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário: constituição 

financeira, sistema tributário e estado fiscal cit., v. 1, p. 332. 
176  Geraldo Ataliba, ainda quando da ordem constitucional pretérita, defendia a adoção de um critério 

puramente jurídico e constitucional para classificação das espécies tributárias, calcado tão somente na 
hipótese de incidência do tributo, sem influências de elementos da fase pré-legislativa, como os 
econômico-financeiros. Trata-se da classificação bipartide dos tributos, que os subdivide em vinculados 
(taxas e contribuição de melhoria) e não vinculados a uma atuação estatal (impostos) (ATALIBA, 
Geraldo. Hipótese de incidência tributária cit., p. 137). De acordo com vertente doutrinária que 
atualmente prevalece na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não só a vinculação à atuação 
estatal deve ser levada em consideração para classificação das espécies tributárias, mas também fatores 
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Considerando que eles se originam a partir das condutas lícitas praticadas pelos 

cidadãos, a distribuição entre os indivíduos do ônus fiscal advindo dos impostos é realizada 

de acordo com a capacidade contributiva de cada um. 

A capacidade contributiva é assim conceituada por Fernando Aurelio Zilveti: 

A capacidade contributiva é o princípio segundo o qual cada cidadão deve 
contribuir para as despesas públicas na exata proporção de sua capacidade 
econômica. Isso significa que as despesas públicas devem ser rateadas 
proporcionalmente entre os cidadãos, uma vez que estes tenham, 
potencial ou efetivamente, usufruído a riqueza garantida pelo Estado. 
Também aceita-se como definição do princípio da capacidade 
contributiva: a divisão equitativa das despesas na medida da capacidade 
individual de suportar o encargo fiscal.177 

Uma vez que a personalização do ônus fiscal dos contribuintes é realizada com 

base na respectiva riqueza expressada, a capacidade contributiva mostra-se, 

consequentemente, atrelada à busca por um estado ideal de igualdade na distribuição do 

ônus tributário. 

De acordo com o art. 145, § 1.º, da CF/1988, sempre que possível, os impostos 

terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do 

contribuinte.178-179 

Ela não se confunde, todavia, com capacidade econômica. Enquanto esta 

corresponde ao conjunto de rendas que um indivíduo efetivamente possui, aquela 

 
                                                             

como a restituibilidade e a destinação legal da arrecadação das exações (STF, RE n.º 146733, Rel. Min. 
Moreira Alves, Tribunal Pleno, j. 29.06.1992). 

177  ZILVETI, Fernando Aurelio. Princípios de direito tributário e a capacidade contributiva. São Paulo: 
Quartier Latin, 2004. p. 134. 

178  “Art. 145. [...] § 1.º Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a 
capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir 
efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o 
patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte.” 

179  Elizabeth Carrazza identifica três sentidos na cláusula “sempre que possível” encartada no art. 145, § 1.º, 
da CF/1988: estrutural, finalístico e prático. No sentido estrutural, a pessoalidade deve ocorrer nos 
impostos sempre que for da índole do imposto (compatível com sua estrutura ou natureza). No sentido 
finalístico, a pessoalidade impõe-se aos impostos sempre que ele possua objetivo eminentemente fiscal 
(nos impostos extrafiscais, além da capacidade contributiva, outros princípios acabam por se impor, 
forçando uma modificação no seu sentido e alcance). No sentido prático, a pessoalidade é imperiosa 
sempre que praticável ou exequível (refere-se às condições de praticabilidade da tributação conforme a 
pessoalidade, considerando as dificuldades práticas de se apurar a efetiva capacidade contributiva de cada 
um) (CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e progressividade: igualdade e capacidade contributiva cit., p. 
84-89). 
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representa sua capacidade econômica gravável, 180  isto é, a parcela de renda que, 

caracterizando-se como riqueza, pode se sujeitar à tributação. 

Significa que somente pode ser objeto da tributação a renda pessoal líquida, 

remanescente à satisfação das necessidades básicas. 

Regina Helena Costa demonstra como a capacidade contributiva funciona 

perfeitamente como critério ou medida de comparação entre contribuintes na incidência de 

impostos em geral, aplicando os critérios delimitados pelas lições de Celso Antônio 

Bandeira de Mello, analisados no subcapítulo anterior. Vejamos: 

O fator de discrímen é, singelamente, a riqueza de cada potencial 
contribuinte, revelada pelo fato imponível. A discriminação é feita 
consoante diversas manifestações de capacidade econômica, de modo que 
é impossível que venha ela a atingir, de modo atual e absoluto, um único 
indivíduo.  

Tal fator de desigualação – riqueza – é um traço diferencial concernente à 
própria pessoa, a ela referente. 

Outrossim, clara é a correlação lógica existente entre o fator de 
discriminação – riqueza – e a diferenciação estabelecida em função dele – 
maior carga tributária.  

Finalmente, in concreto, essa discriminação curva-se aos interesses 
constitucionalmente protegidos, com vista ao interesse coletivo, quais 
sejam: a distribuição da riqueza e a justiça social. Portanto, a graduação 
tributária fixada em função da capacidade econômica dos sujeitos soa 
legítima, conformando-se aos ditames do princípio da isonomia.181 

Verificamos uma íntima correlação entre o princípio da capacidade contributiva 

e as noções de solidariedade tributária e de justiça distributiva, o que confirma Roque 

Antonio Carrazza, in verbis: 

Nesse sentido, como é fácil notar, o princípio da capacidade contributiva 
está conectado ao princípio da solidariedade, pelo qual aqueles que 
podem devem pagar impostos para o bem-estar de todos, inclusive 
daqueles que não podem fazê-lo, pois isso privaria estes últimos do 
mínimo essencial à existência digna.182 

 
                                                             
180  PEREZ DE AYALA, José Luís; GONZÁLES, Eusebio. Curso de derecho tributario. 2. ed. Madrid: 

Editorial de Derecho Financero/Editoriales de Derecho Reunidas, 1970. t. I, p. 181 apud COSTA, Regina 
Helena. Princípio da capacidade contributiva. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 96. 

181  COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva cit., p. 40. 
182  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 105. 
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À luz das disposições constitucionais, a capacidade contributiva pode ser 

conceituada em duas acepções: absoluta ou objetiva e relativa ou subjetiva.183 

A capacidade contributiva absoluta ou objetiva consubstancia o pressuposto ou 

fundamento jurídico do tributo. Corresponde à previsão normativa quanto aos fatos 

econômicos que assinalam uma aptidão abstrata do contribuinte para participar do custeio 

do erário, ou seja, que apontam para um sujeito passivo em potencial.184  

É encontrada nos arts. 153, 155 e 156 da CF/1988, relativos às materialidades 

sobre as quais as pessoas políticas possuem competência para instituir impostos, pelos 

quais observamos a diversificação dos índices de capacidade contributiva em renda, 

patrimônio e consumo.185 

A capacidade contributiva relativa ou subjetiva, por sua vez, leva em 

consideração um indivíduo específico, correspondendo à sua aptidão efetiva para suportar 

a tributação, sem prejuízo da subsistência própria ou de sua família. Tal concepção da 

capacidade contributiva é a que está fixada no mencionado art. 145, § 1.º, da CF/1988.  

Cuida-se de critério de graduação do imposto diante das especificidades do caso 

concreto e, assim, verdadeiro limite à tributação, para aquém ou além do qual a incidência 

fiscal não guarda legitimidade.  

Consequentemente, a aplicação da capacidade contributiva relativa ou subjetiva 

implica não só a necessária personalização dos impostos, mas também simultaneamente 

estabelece os dois pontos limítrofes dentro dos quais há margem de riqueza tributável em 

relação a cada indivíduo, o mínimo e o máximo.186 

 
                                                             
183  COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva cit., p. 27. 
184  Na dicção de Alfredo Augusto Becker, seriam os fatos signos presuntivos de riqueza: “A praticabilidade 

e a certeza da incidência das regras jurídicas tributárias, sempre induziu e, cada vez mais, induz o 
legislador a escolher, como elementos integrantes da hipótese de incidência, signos econômicos (fatos 
econômicos) ou signos jurídicos (fatos jurídicos), cuja existência faz presumir a existência de 
determinado gênero e espécie de renda ou de capital” (BECKER, Alfredo Augusto. Teoria geral do 
direito tributário cit., p. 534-535). 

185  Por implicação lógica, como decorrência do princípio da capacidade contributiva em sua acepção 
objetiva absoluta ou objetiva, notamos que um imposto único, que incida sobre um só tipo de fato 
econômico e que pretenda gravar de modo idêntico contribuintes em situação de desigualdade material, 
não encontra guarida no ordenamento vigente, já que quebra os paradigmas da igualdade e da justiça 
(CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e progressividade: igualdade e capacidade contributiva cit., p. 89). 

186  COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva cit., p. 85. 
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Considera-se o mínimo essencial como o marco inicial da tributação, pois a 

incidência não deve alcançar os fatos que, embora revelem capacidade econômica do 

contribuinte, estejam comprometidos em prover sua subsistência básica. 

Sobre o conceito de mínimo existencial, remetemo-nos à seguinte explanação de 

Fernando Aurelio Zilveti: 

É a menor quantia de renda absolutamente necessária para a 
sobrevivência digna do contribuinte. É preciso haver um consenso entre 
Fisco e contribuinte de modo que o imposto não fira direitos 
fundamentais do cidadão, como o direito à alimentação, saúde, educação, 
habitação, ao exercício profissional etc. Interpretando a constituição, 
como fizeram alguns autores nacionais e estrangeiros, tem-se que o 
salário mínimo deve atender a todas as necessidades vitais ali descritas, o 
que pode ser entendido como um parâmetro do mínimo existencial, isento 
de qualquer tributação.187 

Verificamos, assim, que a noção de mínimo existencial encontra fundamento no 

valor constitucional basilar da dignidade da pessoa humana. Em razão disso, as 

necessidades vitais descritas para apuração do salário mínimo em dado momento histórico 

e econômico são usualmente empregadas como parâmetro para identificação desse ponto 

de partida da atividade fiscal. 

O termo máximo da tributação, por sua vez, corresponde à vedação 

constitucional da utilização do tributo com efeito de confisco.188 Possui previsão expressa 

 
                                                             
187  ZILVETI, Fernando Aurelio. Princípios de direito tributário e a capacidade contributiva cit., p. 203. 
188  O confisco, em nosso sistema jurídico, consiste na expropriação de bens pelo Estado, assumindo um 

caráter de penalidade: a perda de bens, ao lado da privação ou restrição da liberdade, da multa, da 
prestação social alternativa e da suspensão ou interdição de direitos, é uma das modalidades de pena 
previstas pelo constituinte (art. 5.º, XLVI). Segundo Renato Lopes Becho, “confisco, em termos 
tributários, pode ser visto como a transferência total ou de parcela exagerada e insuportável do bem 
objeto da tributação, da propriedade do contribuinte para a do Estado” (BECHO, Renato Lopes. Filosofia 
do direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 412). Significa que, mesmo com o consentimento de 
que o Estado se aproprie de parte da propriedade dos indivíduos mediante a tributação, o ordenamento 
estabelece um limite a essa atividade. Becho elucida que “o que a Constituição veda é a utilização de 
uma tributação confiscatória, da utilização da tributação – fatos lícitos – provocando o mesmo efeito que 
a penalidade – que atua sobre fatos ilícitos” (Idem, p. 415). Consoante Estevão Horvath, “é o que ocorre, 
por exemplo, ao criar-se um tributo inconstitucional, de forma não autorizada pelo texto constitucional” 

(HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no direito tributário. São Paulo: Dialética, 2002. p. 
50). O conteúdo do princípio de vedação do efeito confiscatório dos tributos, por conseguinte, alinha-se 
diretamente à noção de proteção à propriedade privada, sendo este seu verdadeiro fundamento 
axiológico. É princípio que se dirige tanto ao legislador, ao instituir ou aumentar tributos, bem como aos 
aplicadores das normas, em especial ao Poder Judiciário, ao averiguar a legitimidade da incidência 
eventualmente questionada. 
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no art. 150, IV, da CF/1988, muito embora possa ser intuída a partir do cotejo de outras 

normas constitucionais.189  

A bem da verdade, a própria conceituação de tributo, como prestação pecuniária 

compulsória não oriunda de ato ilícito, assinala a absoluta incompatibilidade do confisco 

com a tributação.  

Referido princípio impõe que a incidência tributária não caracterize confisco ou, 

ainda, sequer o efeito confiscatório – a circunstância de que isso aconteça indiretamente –, 

que é tão indesejado tanto quanto o confisco em si.  

O efeito confiscatório, embora consista em importante norma tributária 

principiológica, supõe um conceito indeterminado, o que muitas vezes dificulta sua 

identificação na prática. 

Estevão Horvath pontua que o grande problema não é lidar com situações que 

nitidamente caracterizam tributo com efeito confiscatório ou com as que não revelam 

proximidade com o confisco, mas a dificuldade está sim em operar no que chamou de 

zonas cinzentas ou zonas de penumbra.190  

Ensina, então, que a vedação à tributação confiscatória está inserida em 

princípio maior, qual seja da razoabilidade do direito, que, no caso, é o direito de 

propriedade. Além disso, afirma que é somente na análise de cada exação que o intérprete 

poderá identificar a dimensão razoável do tributo, isto é, “em cada caso concreto, ditado 

pelas condições de tempo e de lugar, e os fins econômicos e sociais de cada tributo”.191 

Concordando com referido entendimento, também destacamos as lições de 

Renato Lopes Becho, para quem não cabe ao Poder Legislativo delimitar os parâmetros 

para se caracterizar uma tributação confiscatória, mas sim ao Poder Judiciário, nos 

seguintes termos: 

Para que uma tributação seja confiscatória, é necessária a identificação de 
diversos pressupostos normativos, de ordem econômica, social e política, 
por exemplo. O Poder Judiciário possui os instrumentos estáveis, 
empírico-dialéticos, para as verificações necessárias, analisando as 

 
                                                             
189  “De igual modo, a proibição de tributo confiscatório, caso não disposta expressamente no corpo da 

Constituição, decorreria implicitamente da proteção que esta atribui ao direito de propriedade e também 
do princípio da capacidade contributiva” (HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no direito 
tributário cit., p. 31-32). 

190  Idem, p. 35. 
191  Idem, p. 60. 
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normas, os fatos e os valores envolvidos em cada tributação, bem como a 
conjuntura real e os objetivos estipulados pela Constituição Federal.192 

Por via de regra, dentro desses dois pontos limítrofes da atividade tributária 

(mínimo existencial e confisco), a graduação dos impostos conforme a capacidade 

econômica dos particulares se realiza por meio da técnica da progressividade.  

É progressivo o imposto quando suas alíquotas aumentam à medida em que 

maior for a base de cálculo tributável. Dessarte, quanto maior a riqueza do contribuinte, 

mais ele deve sofrer tributação por alíquotas mais elevadas, ao passo que aqueles cujas 

riquezas sejam menos expressivas, devem ser alcançados por alíquotas mais módicas. 

A progressividade não se confunde com mera proporcionalidade, na qual a 

proporção decorre da aplicação de uma mesma alíquota sobre bases de cálculos variadas. 

Afinal, “a proporcionalidade é princípio neutro, que não objetiva atenuar as grandes 

disparidades econômicas advindas dos fatos”.193 

Trata-se de uma proporcionalidade qualificada, que leva em conta as diferentes 

situações econômicas dos indivíduos, razão por que se mostra como instrumento alinhado 

às finalidades perseguidas por nosso sistema constitucional e fiel aos cânones da 

igualdade.194 

Roque Antonio Carrazza concebe que todos os impostos brasileiros devem ser 

progressivos, pois é pela progressividade que eles dão efetividade à capacidade 

contributiva, com ressalva apenas para o ICMS e para o IPI, cujas regras-matrizes não se 

compatibilizariam com esse método.195 

Em síntese, a capacidade contributiva justifica que o indivíduo seja tratado de 

modo diferente na medida em que se diferencia dos demais, “quer mediante a consideração 

de suas particularidades (capacidade contributiva subjetiva), quer mediante a análise das 

 
                                                             
192  BECHO, Renato Lopes. Filosofia do direito tributário cit., p. 477. 
193  DERZI, Misabel de Abreu Machado. Princípio da igualdade e suas manifestações. Separata da ROT, V 

Congresso Brasileiro de Direito Tributário, 1991, p. 176 apud CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e 
progressividade: igualdade e capacidade contributiva cit., p. 121. 

194  Roque Antonio Carrazza concebe que todos os impostos devem ser progressivos, já que é pela 
progressividade que eles dão efetividade à capacidade contributiva, com ressalva apenas para o ICMS e 
para o IPI, porque suas regras-matrizes não se compatibilizariam com esse método (CARRAZZA, Roque 
Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 106). 

195  Idem, p. 106. 
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particularidades das operações que concretamente pratica (capacidade contributiva 

objetiva)”.196 

Com base nessas considerações, concluímos que a capacidade contributiva 

consiste na medida de comparação por excelência para diferenciar os contribuintes sujeitos 

ao pagamento de impostos, no tocante à finalidade normativa de um estado ideal de 

distribuição igualitária do ônus fiscal. Logo, ela tende a atuar na incidência tributária como 

norma com função distributiva. 

4.3. A capacidade contributiva e as demais medidas de comparação na 

extrafiscalidade 

De acordo com o que vimos no Capítulo 1, a norma de indução tributária, para 

atingir o desiderato de estímulo ou desestímulo, propositalmente realiza um tratamento 

desigual entre seus destinatários, colocando-os em situação de vantagem ou desvantagem 

uns em relação aos outros. 

Por exemplo, os agentes econômicos que não aderem ao comportamento 

sugerido passam a ocupar posição desprivilegiada, em detrimento de seus concorrentes 

que, tendo aderido à conduta desejada socialmente, ostentam melhores condições no 

mercado. 

A situação sob comento é rica para demonstrar o que elucidamos supra, sobre 

como a igualdade não pode ser confundida com identidade, uma vez que relativa. Ela 

impõe, na verdade, que apuremos, com base em alguns dos inúmeros valores que 

compõem nosso sistema jurídico pluralístico, quando e em que medida as normas jurídicas 

devem tratar as pessoas de modo desigual.  

No caso da extrafiscalidade, isso significa que, mesmo diante de contribuintes 

com idêntica capacidade contributiva, é possível que recebam tratamento fiscal 

diferenciado com base no princípio da ordem econômica que inspira o estímulo ou 

desestímulo de conduta. 

É importante que referido vetor econômico seja não só permitido em face da 

Constituição, como também seja relevante e congruente a finalidade que se pretende 

buscar.197 
 
                                                             
196  ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária cit., p. 200. 
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Portanto, a incidência de exação com efeitos indutores é orientada, 

isonomicamente, a partir da aplicação conjunta do princípio da capacidade contributiva 

com outras medidas de comparação oriundas da ordem econômica – como a defesa do 

meio ambiente, ou do consumidor, ou o tratamento favorecido para as empresas de 

pequeno porte, por exemplo.198 

Humberto Ávila concorda que, na extrafiscalidade, como o tributo se propõe a 

alcançar propósitos econômicos ou sociais, a medida de comparação não se resume à 

capacidade contributiva, mas deve ser buscada nessas outras finalidades, que, segundo o 

autor, estão fora do universo pessoal dos contribuintes. Isso justifica que o ente estatal se 

afaste do ideal de igualdade particular originalmente instituído.199  

Luís Eduardo Schoueri igualmente reconhece que a capacidade contributiva 

coexiste com outras medidas de comparação nas normas tributárias indutoras. Vejamos: 

Ponderações decorrentes da Ordem Econômica não necessariamente 
contrariarão o princípio da capacidade contributiva. Este apenas serve 
como um dos diversos critérios que, simultaneamente, atuarão sobre o 
mundo fático, a fim de se identificarem situações equivalentes. Em certa 
medida, capacidade contributiva e os princípios da Ordem Econômica 
podem compreender-se mesmo numa relação de integração, já que ambos 

 
                                                             
197  ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária cit., p. 45. 
198  Luís Eduardo Schoueri informa que existem outras duas posições doutrinárias acerca do confronto das 

normas tributárias indutoras com o princípio da igualdade: (i) que considera espúria qualquer norma 
tributária indutora, por ferir o princípio da igualdade (DE BUJANDA, Sainz. Hacienda y derecho. 
Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1963. v. 3, p. 420; YEBRA MATUL-ORTEGA, Perfecto. 
Comentarios sobre un precepto olvidado: el artículo cuarto de la Ley General Tributaria. Hacienda 
Pública Española, Madrid, n. 32, p. 145-185, 1975); e (ii) que reconhece a aplicação do princípio da 
igualdade às normas tributárias indutoras, mas nega a aplicação do princípio da capacidade contributiva 
(SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 277). Nessa 
segunda corrente, destacamos Klaus Tipke: “No que o direito tributário se compõe de normas com 
objetivo social, dominam outros princípios que não o da capacidade da contribuição. Podem ser 
princípios de política social, econômica, cultural ou de saúde. Objetivos sociais no mais amplo sentido 
justificam o desvio do princípio da capacidade contributiva. [...] quando se examina se o princípio de 
igualdade foi violado por uma norma de subvenção, destinada a dirigir a economia, deve-se partir do 
motivo da subvenção como critério de comparação e verificar se esse motivo foi coerentemente 
observado (TIPKE, Klaus. Princípio de igualdade e ideia de sistema no direito tributário cit., p. 526). 
Igualmente, Elizabeth Carrazza: “[...] diante de tributos voltados às finalidades extrafiscais (ordinatórias), 
a capacidade contributiva deixa de ser a medida mais adequada, haja vista que o que se procura não é 
atingir o substrato econômico dos contribuintes, mas conduzi-los de uma forma parecida pelo Estado, 
voltada à realização de uma determinada finalidade” (CARRAZZA, Elizabeth Nazar. IPTU e 
progressividade: igualdade e capacidade contributiva cit., p. 96-97). 

199  O autor explica que a realização da igualdade nas normas tributárias se diferencia conforme estejam 
voltadas à finalidade fiscal ou à finalidade extrafiscal. Na fiscalidade, considerando que a tributação 
almeja a própria distribuição igualitária da carga tributária e a distinção entre contribuintes é feita com 
base em elementos neles próprios residentes (capacidade contributiva), o fim caracteriza-se como interno. 
Já na extrafiscalidade o fim é externo (ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária cit., p. 165-
167). 



92 
 

servem para atingir a mesma finalidade preconizada pela Constituição 
Federal, consubstanciada nos princípios da justiça e solidariedade.200 

O autor explica que cada um dos princípios constitucionais que orientam a 

norma tributária indutora (v.g., a capacidade contributiva e a defesa do meio ambiente na 

ordem econômica) representa critérios de comparação que se conformariam em “fatias”, de 

forma que a igualdade será apurada com base na relação horizontal e vertical entre elas.201  

Exemplificativamente, dois contribuintes que manifestem a mesma quantidade 

de riqueza seriam, em tese, tributados da mesma maneira, tendo em vista a aplicação do 

princípio da capacidade contributiva. Entretanto, considerando que um deles exerce a 

conduta tributada de forma mais consentânea com a preservação ecológica, é possível que 

a lei lhe conceda um tratamento fiscal mais privilegiado, a fim de estimular a manutenção 

desse comportamento, em decorrência do princípio da defesa do meio ambiente na ordem 

econômica. 

Ambos os autores citados ressalvam que referidas medidas de comparação que 

interferem na igualdade nas normas extrafiscais de indução – princípio da capacidade 

contributiva e demais princípios da ordem econômica, como o da defesa do meio ambiente 

– devem ser ponderadas ou sopesadas mediante controle de proporcionalidade. 

Vale acrescentar que, no direito tributário, o exame da proporcionalidade ou 

razoabilidade está intimamente ligado ao princípio da vedação do efeito confiscatório, de 

modo que o exame de um implica o do outro.  

Reconhecemos, porém, a particularidade de que, aqui nas normas tributárias 

indutoras, referido princípio pode ter seu conteúdo ampliado com justificativa nas 

finalidades extrafiscais. 

É o que advoga Paulo de Barros Carvalho, para quem, mesmo com a proibição 

de tributo com efeito de confisco, admite-se a incidência de alíquotas altíssimas nos 

tributos que incidem sobre bens de consumo, incorporando-se aos seus preços. Segundo as 

 
                                                             
200  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 324. 
201  Luís Eduardo Schoueri anota que a compatibilidade entre os ditames tributários e os econômicos se dá a 

partir da observância harmônica entre círculos (ou “fatias”) originados dos inúmeros princípios que 
informam cada uma dessas ordens. Em suas palavras: “Cada fator, isoladamente considerado, efetuará 
um ‘corte’ no mundo fenomênico, separando aqueles que atendem, ou não, àquele requisito. Os ‘cortes’ 
se entrecruzarão, identificando-se, como resultante, ‘fatias’ cada vez menores. Mantendo-se a figura, o 
teste da igualdade passa a ser feito em dois níveis: dentro de cada ‘fatia’ (igualdade horizontal) e entre 
uma e outra ‘fatia’ (igualdade vertical)” (Idem, p. 324). 
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razões esposadas pelo doutrinador, com as quais anuímos, cuida-se de situações em que o 

limite para a força da tributação, se existente, é notadamente elastecido. Exemplifica a 

situação com o IPI e com os impostos que oneram o mercado exterior, que são exações 

sabidamente orientadas a finalidades extrafiscais. Ainda, elenca também o ICMS na 

hipótese.202  

Ou seja, a cobrança de ICMS, cuja graduação esteja orientada por efeitos 

indutores, pode se dar sob essa abrangência ampliada do limite colocado pelo princípio 

contido no art. 150, IV, CF/1988, especialmente em virtude da ausência de uma 

predeterminação de seu conteúdo. 

Estevão Horvath, nessa seara, afirma que “o princípio do não confisco possui 

alcance diverso quando a ele subjaz com finalidade extrafiscal ou, em outros termos, o 

alcance atribuído a ele não pode ser o mesmo estando-se diante de tributo fiscal que 

extrafiscal”.203 

Referido jurista pondera sobre o fato de que as finalidades extrafiscais buscadas 

com determinado tributo influenciam diretamente para a configuração da confiscatoriedade 

da propriedade ou não. Assim, tece as seguintes palavras:  

[...] Para o atingimento desta última finalidade – acatada e às vezes 
obrigada pelo Texto Supremo – pode a tributação existir e, segundo 
pensamos, até mesmo ultrapassar o quantum que normalmente se exigiria 
de um tributo. Não estamos a dizer que nestas hipóteses o confisco estaria 
autorizado, mas sim que os limites para que a exação seja considerada 
confiscatória são mais amplos que naqueloutras relativas aos tributos 
meramente fiscais. Ou seja, entendemos que a finalidade justifica a 
diversidade de interpretação e aplicação do princípio examinado.204 

Seja como for, o importante é que a alteração do ideal de igualdade 

preliminarmente estabelecido deve ser dotada de adequação, necessidade e 

proporcionalidade em sentido estrito.205 

 
                                                             
202  CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário cit., p. 187. 
203  HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no direito tributário cit., p. 88. 
204  Idem, p. 97. 
205  “[...] para afastar a presunção de igualdade, não é suficiente justificar; é preciso confirmar que a medida 

do distanciamento da igualdade é proporcional; e, para evidenciá-lo, é preciso comprovar que a medida 
produz efeitos que contribuem para a realização gradual da finalidade extrafiscal (exame da adequação), 
que a medida é a menos restritiva aos direitos envolvidos, dentre aquelas que poderiam ter sido utilizadas 
para atingir a finalidade extrafiscal (exame de necessidade), e que os efeitos positivos, decorrentes da 
adoção da medida, aferidos pelo grau de importância e de promoção da finalidade extrafiscal, não são 
desproporcionais aos seus efeitos negativos, estimados pelo grau de importância e de promoção da 
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A norma de indução tributária não se sustentaria, por exemplo, se seu único 

efeito prático fosse o incremento da arrecadação, sem qualquer modificação efetiva 

comportamental da sociedade. Significaria a falta de adequação ou necessidade da medida.  

Ademais, sob a ótica da proporcionalidade, como as normas tributárias indutoras 

interferem na vontade dos indivíduos, faz-se necessário que lhes sejam apresentadas 

opções de como agir diante de determinada situação, por exemplo, podendo praticar a 

conduta “A” (desejada pelo comando de indução) ou a conduta “B” (aquela que praticaria 

originariamente, antes do advento do estímulo estatal). Essa chance de escolher seria 

primordial para caracterizar a eficácia normativa, dado que esta está atrelada à influência 

que o estímulo ou o desestímulo legal realiza na vontade dos indivíduos de modificar ou 

não seus comportamentos sociais.206 

Enfim, em conclusão preliminar, destacamos que, nos tributos extrafiscais com 

função indutora, a norma de igualdade ganha densidade semanticamente a partir da 

compatibilização harmoniosa e coerente entre os princípios constitucionais do direito 

tributário (por via de regra, a capacidade contributiva) e do direito econômico (as demais 

medidas de comparação aliadas aos fins de indução). 

Enquanto os primeiros estão relacionados à função distributiva, orientando a 

distribuição da carga fiscal entre os contribuintes, os segundos se aproximam da função 

indutora, guiando a promoção de novos comportamentos sociais. 

Em acréscimo, reafirmamos que os princípios da ordem econômica nas normas 

tributárias indutoras mitigam a aplicação da capacidade contributiva, sem implicar a 

incompatibilidade na espécie.  

Portanto, a vedação do efeito confiscatório, limite subjacente àquela, é aplicável 

aos tributos extrafiscais com a particularidade de poder ter seu conteúdo flexibilizado, 

diante da finalidade constitucional que os motiva. 

 
                                                             

finalidade igualitária (exame de proporcionalidade em sentido estrito). Não sendo assim, defraudada está 
a realização da igualdade” (ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária cit., p. 168). 

206  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 295. 
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4.4. A seletividade com base na essencialidade das mercadorias e serviços no ICMS 

Quanto aos impostos indiretos que incidem sobre o consumo, a exemplo do 

ICMS, existe uma particularidade na graduação do encargo tributário, de modo que ela não 

se funda exclusivamente na capacidade contributiva. Isso porque se admite 

constitucionalmente a possibilidade de variação quantitativa de tais exações, conforme a 

mercadoria seja identificada como mais, ou menos, essencial.  

Em outras palavras, a seletividade com base na essencialidade do bem é norma 

pertencente ao regime jurídico dos impostos indiretos que incidem sobre o consumo no 

Brasil. Quanto ao IPI, o art. 153, § 3.º, I, da CF/1988 estabelece que ele “será seletivo, em 

função da essencialidade do produto”, e, quanto ao ICMS, o art. 155, § 2.º, III, da CF/1988 

dispõe que tal imposto “poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias 

ou dos serviços”. 

Cumpre salientar que seletividade e essencialidade não se confundem.  

A seletividade diz respeito à atividade de diferenciação do imposto entre os 

contribuintes, implicando a utilização de um critério de comparação entre sujeitos (grupos 

de pessoas, mercadorias ou serviços), visando à promoção de uma finalidade. 

Por sua vez, a essencialidade corresponde a um dos possíveis critérios para se 

realizar essa classificação e seleção, no caso, de mercadorias.207
 

Elas guardam relação de complementaridade entre si nos impostos indiretos, na 

medida em que, neles, a essencialidade é o critério informador da seletividade.208 

Logo, identificamos que a seletividade é uma técnica de diferenciação esvaziada 

de conteúdo próprio, que apenas separa determinados itens em grupos. Ela não indica por 

si só efetivamente qual grupo de mercadorias deve ser mais onerado.  

A densificação semântica da seletividade ocorre pela essencialidade, que se 

apresenta como critério para realização desse desiderato. Uma vez empregada a 

 
                                                             
207  Em outros impostos, a seletividade pode se realizar por meio de outros critérios, como observado no caso 

do IPTU, no qual é realizada uma seleção dos bens em razão do critério da localização ou do uso do 
imóvel, a fim de se implantar diferentes alíquotas (CANAZARO, Fábio. Essencialidade tributária: 
igualdade, capacidade contributiva e extrafiscalidade na tributação sobre o consumo cit., p. 103-104). 

208  BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11. ed. atualizada por Misabel Abreu Machado 
Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 347. 
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seletividade, ela obrigatoriamente deve se dar com base na essencialidade da mercadoria 

ou do serviço. 

Como veremos, a depender do significado atribuído ao termo essencialidade, 

referida norma pode atuar tanto na função distributiva como na função indutora, o que 

determinará a interpretação deôntica da expressão “poderá” constante no texto do art. 155, 

§ 2.º, III, da CF/1988. 

4.4.1 Mercadoria ou serviço essencial conforme interesse particular (função distributiva) 

Ao tratar sobre o comando normativo disposto no art. 155, § 2.º, III, da 

CF/1988, usualmente se explica que ele repousa na ideia de que, quanto mais essencial a 

mercadoria, menor pode ser a alíquota do imposto, e, inversamente, quanto menos 

essencial a mercadoria, maior ela será. 

Esse raciocínio tem cerne na ideia de que a tributação sobre o consumo 

consubstancia uma forma de tributação da renda – a “renda consumida” –, a respeito da 

qual Klaus Tipke tece os seguintes comentários: 

Assim, os impostos de consumo ensejam onerar o consumo de um 
consumidor (a aplicação de renda ou patrimônio para a aquisição de bens 
de uso ou de consumo). Bem tributável, portanto, é a aplicação de renda 
ou de patrimônio para a aquisição de bens de uso ou de consumo. As leis 
tributárias, porém, frequentemente, por motivos de ordem técnica, 
indicam como pressuposto jurídico prestações remuneradas dos 
empresários. O empresário, como devedor do imposto, deve depois 
transferir o imposto ao consumidor. Quem apenas vê este pressuposto 
técnico-jurídico, mas não o bem tributável, econômico-tributário, 
frequentemente se equivocará na correta interpretação.209  

Na mesma linha, Henry Tilbery elucida como a tributação da renda consumida 

seria um instrumento para atingir indiretamente a capacidade contributiva, mediante a 

imposição sobre operações com bens de consumo. Senão vejamos: 

[...] temos na tributação ad personam o critério retromencionado procura 
abranger, diretamente, a capacidade contributiva global do indivíduo, ao 
passo que na tributação ad rem o que se visa são isoladas parcelas de 
gasto de consumo (consumption expenditure) como manifestações 
externas da capacidade econômica. No primeiro caso, a tributação visa a 
renda total auferida pela pessoa, no segundo a renda despendida na 
transação com os produtos. Portanto, a pretensão à exoneração da carga 
tributária sobre necessidades essenciais (por exemplo: alimentação, 

 
                                                             
209  TIPKE, Klaus. Princípio de igualdade e ideia de sistema no direito tributário cit., p. 522. 
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vestuário, habitação) pode ser atendida: a) na tributação direta da renda 
global do indivíduo, pela isenção de um limite mínimo indispensável à 
subsistência; b) na tributação indireta, sobre aquisição de produtos de 
consumo, ou pela isenção de mercadorias indispensáveis, ou pela 
graduação da alíquota conforme a escala de utilidade.210 

Portanto, a essencialidade tributária corresponderia a um subprincípio vinculado 

ao princípio maior da capacidade contributiva.211  

Haveria, nesse raciocínio, uma implicação mediata entre essencialidade da 

mercadoria e aptidão para submissão a uma carga tributária mais rigorosa. 

Grosso modo, entende-se por mercadoria essencial aquela mais necessária ou 

indispensável sob o ponto de vista da pessoa que a consome, bem como que essa 

constatação varia no tempo e no espaço, conforme a estrutura social e o regime político, 

uma vez que está atrelada aos valores que norteiam a vida dos indivíduos.212 

Nesse sentido, são as considerações de Aliomar Baleeiro: 

A palavra [essencialidade], no citado art. 48 do CTN, refere-se à 
adequação do produto à vida do maior número dos habitantes do país. As 
mercadorias essenciais à existência civilizada deles devem ser tratadas 
mais suavemente, ao passo que as maiores alíquotas devem ser reservadas 
aos produtos de consumo restrito, isto é, o supérfluo das classes de maior 
poder aquisitivo. Geralmente, são os artigos mais raros e, por isso, mais 
caros.213 

Igualmente, discorre Roque Antonio Carrazza: 

A seletividade em função da essencialidade exige que o ônus econômico 
do ICMS recaia sobre mercadorias e serviços, na razão direta de sua 
superfluidade e na razão inversa de sua necessidade, tomando-se como 
parâmetro o consumo popular.214 

Com base nessa assertiva, podemos inferir que a graduação da carga tributária 

nos impostos indiretos é realizada pautada pela capacidade contributiva, que, nessa 

 
                                                             
210  TILBERY, Henry. O conceito de essencialidade como critério de tributação. In: NOGUEIRA, Ruy 

Barbosa (Coord.). Estudos tributários. São Paulo: Resenha Tributária, 1974. p. 316-318. Grifos do 
original. 

211  TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional, financeiro e tributário. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005. v. 2, p. 311 e 325. 

212  TILBERY, Henry. O conceito de essencialidade como critério de tributação cit., p. 315. 
213  BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro cit., p. 347-348. 
214  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS cit., p. 538. 
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espécie, assume a particularidade de se manifestar indiretamente pela essencialidade do 

bem consumido.215 

Mercadorias de luxo estariam restritas a indivíduos com maior poder aquisitivo 

(dotados de maior capacidade contributiva) justamente porque não são essenciais ao 

consumo popular. E mercadorias destinadas a suprir as necessidades básicas dos indivíduos 

deveriam ser acessíveis a todos os indivíduos (inclusive àqueles sem capacidade 

contributiva).  

Logo, enquanto o princípio da seletividade com base na essencialidade das 

mercadorias e serviços é indicador para graduação do encargo fiscal no ICMS, o princípio 

da capacidade contributiva se presta como referência das hipóteses nas quais deverá ser 

concedida a isenção total ou parcial relativa às mercadorias que compõem o conceito de 

mínimo existencial.216 

Nesse sentido são as lições de Francesco Moschetti, in verbis: 

[...] quando se adquire um bem ou serviço essencial, o adquirente não só 
concorre, mas fica, materialmente, constrangido a concorrer para a 
despesa pública. É, pois, coerente admitir que se realize sempre a 
previsão constitucional, toda vez que o tributo tenha por objetivo bens ou 
serviços de primeira necessidade. É com base nessa premissa que 

 
                                                             
215  Em sentido contrário, alguns estudiosos do direito tributário, como Elizabeth Nazar Carrazza e Fábio 

Canazaro, consideram que, nos impostos indiretos, a graduação é realizada exclusivamente a partir do 
critério da essencialidade do bem, dado que a capacidade contributiva é incompatível estruturalmente 
com tais exações. Em virtude do deslocamento da repercussão econômica do tributo, entendem que a 
graduação da tributação não é realizada com base nas características do contribuinte de direito (produtor, 
industrial, comerciante), que, a despeito de integrar a relação jurídica tributária, não é – ao menos não 
deve ser – onerado pela exação. Na verdade, leva em conta aspectos relacionados ao contribuinte de fato 
(consumidor final), quem efetivamente suporta o ônus da carga tributária ao pagar o preço da mercadoria 
consumida. Não seria, assim, pertinente falar em capacidade contributiva do consumidor, porque sequer 
integra a relação fiscal com o Estado. A magnitude do ônus tributário decorreria não da riqueza dos 
indivíduos, mas sim das necessidades objetivas daquele que adquire o produto ou bem (CARRAZZA, 
Elizabeth Nazar. IPTU e progressividade: igualdade e capacidade contributiva cit., p. 84-89; 125-126). 
“A essencialidade operaria direta e imediatamente como critério de igualdade com base em 
características pertinentes ao objeto tributado, nos seguintes termos: “O fim constitucionalmente 
protegido é, neste caso, a divisão do ônus fiscal de forma equânime; o critério de comparação é a 
essencialidade das mercadorias; e o fator de diferenciação é o grau de necessidade/utilidade das 
mercadorias de acordo com os objetivos do sistema – mercadorias essenciais poderiam integrar o grupo 
‘a’, necessárias, mas não essenciais o grupo ‘b’, e desnecessárias o grupo ‘c’” (CANAZARO, Fábio. 
Essencialidade tributária: igualdade, capacidade contributiva e extrafiscalidade na tributação sobre o 
consumo p. 82). 

216  COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva cit., p. 55. Idem: DERZI, Misabel Abreu 
Machado. Notas cit., p. 694. 
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podemos afirmar a ilegitimidade dos impostos sobre o consumo de bens 
de primeira necessidade.217 

Conforme tratamos no Capítulo 3, a isenção do ICMS que incide sobre tais 

mercadorias é, necessariamente, de natureza técnica porque reconhecida legitimamente 

ante a ausência de capacidade contributiva.218 

Nessa situação, deve ser admitida a falta de capacidade contributiva dos 

consumidores: a renda aplicada para compra de mercadorias essenciais não deve ser objeto 

de tributação, uma vez que revela mera capacidade econômica, e não capacidade 

econômica gravável pela incidência tributária. 

Consequentemente, se atingida pelo tributo, haveria afronta também ao princípio 

da não confiscatoriedade. 

Tal ideia é confirmada na doutrina de Estevão Horvath. Vejamos: 

Pensamos que o respeito ao “mínimo vital” é obrigatório não somente em 
face do princípio da capacidade contributiva, mas também decorre do 
princípio que veda a utilização do tributo com efeitos confiscatórios. 
Parece-nos claro que tributar-se o mínimo de que uma pessoa necessita 
para sobreviver dignamente é privá-la de sua renda (que nem renda é, no 
sentido jurídico) e confiscar, literalmente, seu meio de sobrevivência.219 

Identificamos que essa concepção preliminar sobre a essencialidade tributária 

revela uma função distributiva da norma do art. 155, § 2.º, III, da CF/1988, sobretudo se 

recordarmos o fato de que aqui ela está vinculada à capacidade contributiva. 

Afinal, ela corresponde à medida de comparação constitucional para distribuição 

da carga tributária nos impostos indiretos, tomando em conta a aptidão para consumo ou, 

em última análise, a riqueza dos consumidores. 

Diante do exposto, constatamos que é compulsória a aplicação do princípio da 

seletividade com base na essencialidade da mercadoria também ao ICMS, a despeito do 

termo “poderá” que o constituinte fez constar no art. 155, § 2.º, III, da CF/1988, uma vez 

 
                                                             
217  MOSCHETTI, Francesco. Il principio dela capacità contributiva. Padova: Cedam, 1973. p. 209 apud 

DERZI, Misabel Abreu Machado. Notas cit., p. 371. 
218  Às isenções técnicas se opõem as políticas, que são aquelas que constituem exceções ao princípio da 

capacidade contributiva, pois beneficiam, em regra, pessoas que detêm capacidade de contribuir 
(COSTA, Regina Helena. Imunidades tributárias: teoria e análise da jurisprudência do STF cit., p. 117). 

219  HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no direito tributário cit., p. 75. 
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que é o critério fixado na Lei Maior que confere a adequada densidade à norma de 

igualdade nesse imposto sobre o consumo. 

Roque Antonio Carrazza, em consonância com essa interpretação, destaca que 

referido termo representa um comando, tendo em conta a noção de poderes-deveres própria 

das atribuições constitucionalmente consignadas às pessoas políticas.220 

Trata-se de interpretação que faz mais sentido na ordem constitucional vigente, 

uma vez que o entendimento pela facultatividade da norma está enraizado em premissas da 

Constituição anterior, quando se praticava a uniformidade das alíquotas do então ICM para 

todas as mercadorias nas operações internas e interestaduais, sem qualquer critério para 

diferenciar as respectivas alíquotas.221-222 

Importante ressalvar que, a despeito do caráter obrigatório da norma da 

seletividade/essencialidade, isso não afasta a possibilidade de mitigação diante da presença 

de outro princípio constitucional em determinada situação. Assim como todas as normas 

principiológicas, ela está sujeita à análise de sopesamento e ponderação. 

Encerramos o presente tópico com a conclusão preliminar de que a seletividade 

com base na essencialidade das mercadorias e serviços é a medida de comparação que 

gradua diretamente a carga tributária no ICMS, agravando o quantum devido naquelas 

mais supérfluas e abrandando naquelas mais essenciais, assim consideradas sob o ponto de 

vista do interesse particular do consumidor.  

 
                                                             
220  CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS cit., p. 537.  
221  “Art. 23. [...] § 5.º A alíquota do impôsto à que se refere o item II será uniforme para tôdas as 

mercadorias nas operações internas e interestaduais; o Senado Federal, mediante resolução tomada por 
iniciativa do Presidente da República, fixará as alíquotas máximas para as operações internas, as 
interestaduais e as de exportação.” 

222  A despeito disso, prevalece interpretação doutrinária e jurisprudencial pela facultatividade da seleção de 
mercadorias com base na essencialidade de cada uma delas (Cf. MELO, José Eduardo Soares de. ICMS: 
teoria e prática cit., p. 263). Nesse sentido: “a seletividade no ICMS é facultativa. No IPI é obrigatória. 
No ICMS a seletividade não poderá ser muito ampla. Espera-se que duas alíquotas sejam suficientes. 
Uma para as mercadorias supérfluas e suntuárias, outra para o grosso das mercadorias de grande 
consumo popular, como se costuma dizer. Todavia, o conceito de mercadoria supérflua não fixa ao 
alvedrio exclusivo do legislador. Adotada que seja a seletividade, tem o contribuinte o direito de 
provocar o Judiciário para que declare, à luz de critérios técnicos e dos aspectos sociais da Nação, se esta 
ou aquela mercadoria é supérflua. Assim, o automóvel, em si, não é bem supérfluo, embora um carro 
Mercedes possa sê-lo. Do mesmo modo, feijão é gênero de primeira necessidade, e caviar é supérfluo. O 
ICMS é diferente do IPI. Neste a seletividade está intimamente ligada ao processo industrial. No ICMS a 
seletividade olha para a população em primeiro lugar. Além do que, miríades de alíquotas no processo de 
circulação criariam problemas muito sérios na formação dos custos e dos preços em território 
internacional, podendo penalizar uns setores em detrimento de outros, ou mesmo regiões do país, contra 
o espírito federativo. É precisamente o que está a ocorrer. São dezenas de ‘alíquotas reais’ que as 
nominais não contam. Verdadeira Babel” (COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário 
brasileiro cit., p. 322). 
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No entanto, igualmente consideramos que referida graduação deve ser realizada 

dentro dos parâmetros limítrofes fixados pela capacidade contributiva, que proíbem a 

incidência do imposto sobre mercadorias e serviços afetos ao mínimo existencial ou em 

patamares que caracterizem efeitos confiscatórios. 

4.4.2  Mercadoria ou serviço essencial conforme interesse público (função indutora) 

Em continuidade, a despeito dessa ampla propagação da interpretação da norma 

da seletividade/essencialidade segundo interesse particular dos consumidores, verificamos, 

de fato, que o conceito de essencialidade não foi expressamente delimitado na Carta 

Magna, surgindo no texto constitucional de forma aberta.223  

Em outras palavras, o constituinte não identificou concretamente as 

possibilidades de interpretação dessa expressão, deixando de assinalar parâmetros para 

respondermos à indagação “essencial em relação a quê?”. 

No contexto dessa abertura semântica, Paulo de Barros Carvalho chama a 

atenção para o fato de que esse princípio sob comento tende a conduzir a tributação sobre o 

consumo por canais políticos e socialmente recomendáveis. Vejamos: 

Por assim dizer, o cunho de essencialidade que se atribui às mercadorias é 
construção da experiência cultural de cada povo. Tudo o que nos leva a 
admitir a lassidão do quadro de possibilidades significativas conduzidas 
por esse valor constitucional, sabendo que seu emprego normativo será 
uma função de ideologia de que legisla e, sobretudo, de seus intérpretes. 
Distribuir mercadorias e serviços, sob inspiração do princípio da 
essencialidade é, decididamente, uma tomada de posição político-
ideológica, sobre a qual só se pode discutir em termos político-
ideológicos, portanto, em alto grau de subjetividade.224 

Dessarte, incorporando posições político-ideológicas da Constituição Federal, 

identificamos a possibilidade de que o conteúdo dessa norma esteja atrelado não só a essa 

compreensão preliminar pela qual uma mercadoria é essencial em relação a cada 

consumidor individualmente considerado (interesse particular), mas também à outra que 

reputa como essencial uma mercadoria de acordo com as necessidades gerais da população 

(interesse público).  

 
                                                             
223  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 300-301. 
224  CARVALHO, Paulo de Barros; MARTINS, Ives Gandra da Silva. Guerra fiscal: reflexões sobre a 

concessão de benefícios no âmbito do ICMS cit., p. 47. 
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Rui Barbosa Nogueira tratou dessa segunda vertente hermenêutica, pela qual a 

essencialidade é compreendida sob uma perspectiva coletiva do ato de consumo, in verbis: 

Quando a Constituição diz que esse imposto será seletivo em função da 
essencialidade dos produtos, está traçando uma regra para que esse tributo 
exerça não só função de arrecadação, mas também de política fiscal, isto 
é, que as suas alíquotas sejam diferenciadas, de modo que os produtos de 
primeira necessidade não sejam tributados ou o sejam por alíquotas 
menores; os produtos como máquinas e implementos necessários à 
produção, produtos de combate às pragas e endemias etc. também sofram 
menores incidências ou gozem de incentivos fiscais; produtos de luxo ou 
suntuários, artigos de jogos ou vícios etc. sejam mais tributados. Este é o 
sentido da tributação de acordo com a essencialidade.225 

As lições de Roque Antonio Carrazza também provocam essa conclusão, quando 

ensinam que os impostos indiretos sobre o consumo devem ser utilizados como 

instrumentos de ordenação político-econômica,  

[...] estimulando a prática de operações (com produtos industrializados ou 
mercadorias) ou serviços havidos por necessários, úteis ou convenientes à 
sociedade e, em contranota, onerando outros que não atendam tão de 
perto ao interesse coletivo.226 

Por fim, destacamos a doutrina de Luís Eduardo Schoueri, que discorre 

expressamente sobre uma dúplice função (distributiva e indutora) do princípio da 

seletividade com base na essencialidade do bem, nos seguintes termos: 

Daí justificar-se, por conta das normas tributárias indutoras, que se 
reformule o conceito de “essencialidade”, que deve ter duas perspectivas: 
o ponto de vista individual dos contribuintes e as necessidades coletivas. 
Sob a última perspectiva, tal conceito deve ser entendido a partir dos 
objetivos e valores constitucionais: essencial será o bem que se aproxime 
da concretização daqueles. Assim, tanto será essencial o produto 
consumido pelas camadas menos favorecidas da população, dado o 
objetivo fundamental da República de “erradicar a pobreza e a 
marginalização” (artigo 3.º, III, da CF/1988), como aquele que 
corresponda aos auspícios da Ordem Econômica, diante do objetivo de 
garantir o “desenvolvimento nacional” (artigo 3.º, II).227 

Mesmo considerando esse viés coletivista para o significado da essencialidade, é 

certo que o legislador deve se pautar pelas finalidades constitucionalmente estabelecidas, 

como a defesa do meio ambiente. 
 
                                                             
225  NOGUEIRA, Ruy Babosa. Direito financeiro: curso de direito tributário. 3. ed. São Paulo: José 

Bushatsky, 1971. p. 90 apud SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção 
econômica cit., p. 301. 

226  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 115. 
227  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 300-301. 
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À luz dos ensinamentos de tais estudiosos, constatamos que podem ser 

considerados essenciais para fins da graduação do encargo econômico do ICMS tanto o 

produto consumido pelas camadas menos favorecidas da população (como itens que 

compõem a cesta básica) como igualmente aquele que atenda a essa qualidade por forças 

de ordem estrutural (tais como mercadorias “ecoeficientes”). 

Significa, por conseguinte, que em ambas as hipóteses é legítima a concessão de 

incentivos fiscais. Há, porém, diferença na justificativa de cada uma delas. 

Quanto às mercadorias consideradas essenciais para o consumo do homem 

médio, de acordo com interesses individuais, a exoneração do ICMS decorre da ausência 

de capacidade contributiva do consumidor, ou, em outras palavras, de capacidade 

econômica gravável. A seletividade/essencialidade mostra-se como norma tributária com 

função distributiva. Nesse caso, eventual isenção tem natureza técnica. 

Enquanto isso, no tocante às mercadorias reconhecidas como essenciais em 

virtude das necessidades coletivas, visando interesse público, é possível a concessão, por 

exemplo, de incentivo fiscal na incidência do ICMS em virtude de política pública de 

indução ao consumo sustentável. Então, a seletividade/essencialidade revela-se aqui, 

diferentemente, como norma tributária com função indutora (extrafiscalidade em sentido 

estrito). As isenções, nesse contexto, denotam natureza política.228 

Apresentamos o seguinte quadro sinótico para ilustrar essa dicotomia semântica 

do princípio sob estudo: 

Mercadoria ou serviço “essencial” 
segundo interesse particular 

Norma do art. 155, § 2.º, III, da CF/1988 com função 
distributiva: orienta a distribuição do encargo tributário 
entre consumidores. 

Mercadoria ou serviço “essencial” 
segundo interesse público 

Norma do art. 155, § 2.º, III, da CF/1988 com função 
indutora (extrafiscal em sentido estrito): orienta a 
indução de comportamentos dos consumidores. 

 
                                                             
228  “As isenções políticas, por seu turno, constituem verdadeiras exceções ao princípio [da capacidade 

contributiva]. Não há que se falar, neste caso, nem mesmo na observância dos limites por ele impostos, 
justamente porque as mencionadas isenções beneficiam, em regra, pessoas que detêm capacidade de 
contribuir. Exatamente por isso, as isenções políticas devem ser instituídas com toda cautela possível, 
deixando o legislador transparecer com nitidez e de maneira irrefutável, a finalidade prestigiada pelo 
Texto Fundamental que justifica o afastamento da observância do princípio da capacidade contributiva, 
preservando, assim, a isonomia” (COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva cit., p. 
73-74). 
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Em suma, verificamos que a essencialidade tributária, de acordo com os 

pronunciamentos doutrinários pesquisados, pode se consubstanciar também em norma com 

viés extrafiscal, quando é empregada sob a premissa de que seu conteúdo reflete o 

interesse da coletividade.  

4.4.3  A obrigatoriedade ou a facultatividade do princípio da seletividade com base na 

essencialidade das mercadorias e serviços 

Uma vez demonstradas as duas possibilidades semânticas, e recapitulando o que 

tratamos no subcapítulo 4.4.1, assinalamos que, em nossa interpretação, a obrigatoriedade 

ou a facultatividade da aplicação do princípio da seletividade com base na essencialidade 

do objeto de consumo, para graduação do encargo tributário no IPI ou no ICMS, não 

decorre do vocábulo “será” ou “poderá” encartado pelo constituinte na Lei Maior. 

Ela varia, na verdade, conforme a função, distributiva ou indutora, que expressa 

ao alcançar as normas de incidência de cada um desses impostos. 

Quando orienta a distribuição da carga fiscal do IPI ou do ICMS, justificando 

alíquotas mais elevadas para consumo supérfluo e alíquotas mais módicas para consumo 

essencial ao indivíduo (função distributiva), é norma obrigatória.  

Simplesmente, não há outro critério constitucional de comparação apto a fazê-lo, 

visto que a capacidade contributiva não é plenamente compatível com o regime da 

imposição indireta característica de tais impostos. 

Ao revés, quando orienta a graduação do encargo tributário do IPI ou do ICMS 

para estimular o consumo de itens mais essenciais em termos coletivos, ou para 

desestimular o oposto (função indutora), é norma facultativa. 

Ela guiará a quantificação do IPI ou do ICMS, desde que exista alguma política 

fiscal econômica voltada ao fomento ao consumo de produtos, mercadorias ou serviços 

considerados essenciais sob perspectiva do interesse coletivo, seguindo a 

discricionariedade do poder público. 

Em suma, ambas as normas dispostas nos arts. 153, § 3.º, I, e 155, § 2.º, III, da 

CF/1988 são obrigatórias quando atuam em sua função distributiva e facultativas quando 

atuam em sua função indutora. 
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Corroborando nossa interpretação, de que o conteúdo deôntico do princípio sob 

análise não decorre do termo utilizado pelo constituinte no texto da Lei Maior, e sim da 

função normativa que ele desempenha, destacamos que o Supremo Tribunal Federal,229 no 

julgamento do RE n.º 592.145/SP, com repercussão geral (Tema n.º 080), admitiu que, até 

mesmo na tributação do IPI – no qual é unânime a obrigatoriedade do critério da 

seletividade com base na essencialidade do produto (art. 153, § 3.º, I, da CF/1988) –, o 

propósito extrafiscal/indutor autoriza o afastamento dessa norma constitucional.  

A Corte reconheceu que a fixação da alíquota do IPI sobre o açúcar em um 

patamar elevado (18%), questionada judicialmente, estava atrelada a uma política fiscal de 

intervenção no setor econômico da cana-de-açúcar, por intermédio da extrafiscalidade do 

Estado.  

Assim, entendeu que não haveria que falar em ofensa ao princípio da 

seletividade com base na essencialidade, a despeito de esse produto integrar a cesta básica, 

uma vez que se constatou a razoabilidade ou a falta de abusividade da medida.  

Pois bem. Dentro do raciocínio que estamos a desenvolver, reputamos que o 

STF identificou, ainda que indiretamente, que a obrigatoriedade da norma da 

seletividade/essencialidade do IPI diz respeito à sua acepção de critério de distribuição da 

carga fiscal entre os consumidores. E que, uma vez ponderada no caso concreto com outro 

princípio constitucional, relativo ao propósito de indução, poderia ser mitigada 

legitimamente. 

Em nosso entender, isso não significa que referida norma perdeu seu caráter de 

obrigatoriedade, pois foi com base nele que se viabilizou a identificação de que o açúcar 

era item da cesta básica e que, em tese, deveria sofrer tributação módica. Vale dizer, que 

seria essencial ao consumo pessoal de um indivíduo. 

Apenas denota que houve um sopesamento entre os princípios constitucionais 

que possuíam aptidão para conferir fundamento de validade à atividade quantitativa do 

fisco federal, prevalecendo o vetor de natureza indutora. 

 
                                                             
229  Tese n.º 080/STF: “Surge constitucional, sob o ângulo do caráter seletivo, em função da essencialidade 

do produto e do tratamento isonômico, o artigo 2.º da Lei n.º 8.393/1991, a revelar alíquota máxima de 
Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI de 18%, assegurada isenção, quanto aos contribuintes 
situados na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE e da 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM, e autorização para redução de até 50% 
da alíquota, presentes contribuintes situados nos Estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro” (STF, RE 
n.º 592.145/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.04.2017). 
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Observamos que o STF encampou o mesmo raciocínio que ilustramos no 

subcapítulo 4.3, adaptando o critério de comparação na função distributiva, de capacidade 

contributiva para seletividade/essencialidade, em razão de se tratar de imposição indireta. 

Se, de um lado, a seletividade/essencialidade obrigatoriamente quantifica, como 

regra, o encargo fiscal entre os consumidores de produtos tributados pelo IPI, reconheceu-

se, in casu, que, por outro lado, diretrizes de natureza econômica, mais especificamente 

relacionadas ao equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões 

do País (art. 151, I, da CF/1988), possibilitariam a mitigação desse critério distributivo 

original.230  Por conseguinte, justificariam o agravamento de alíquota e a concessão de 

isenções em certos casos. 

Em remate, vale destacarmos trecho do voto do Rel. Min. Marco Aurélio de 

Melo, no qual ele associa a discricionariedade dos governantes na implantação de políticas 

fiscais indutoras e a imperiosa razoabilidade que lhe dever ser correlata, in verbis: 

Cumpre ter presente que o fato de o açúcar integrar a cesta básica e outros 
produtos desta não terem a incidência do IPI é insuficiente a concluir-se 
pela impossibilidade da cobrança do tributo. O que cabe perceber é a 
opção político-normativa ante a essencialidade do produto, tendo-a, ou 
não, como justificada. A harmonia ocorre, observado o princípio da 
razoabilidade, na espécie proporcionalidade, a partir do momento em que 
se verifica ter sido a alíquota fixada em patamar aceitável consideradas 
outras alíquotas ligadas a produtos diversos em relação às quais não se 
tem a mesma essencialidade.231 

Dessarte, é certo que o fisco pode optar por se valer dessa alternativa de 

empregar tributos sobre o consumo para a persecução direta e imediata de objetivos 

constitucionais, que representam apenas um dos possíveis instrumentos econômicos de 

intervenção do Estado na economia, conforme juízo de conveniência e oportunidade. 

Como discorremos no subcapítulo 4.3, é indispensável que, ao fazê-lo, o 

respectivo sopesamento entre os ditames do direito tributário e do direito econômico passe 

pelo crivo da proporcionalidade. Ademais, não olvidemos que os limites da vedação do 

efeito confiscatório podem ser ampliados nessa hipótese de tributação extrafiscal. 

 
                                                             
230  Como Fábio Canazaro assevera, “convém lembrar que a essencialidade é princípio e, portanto, norma 

que se sujeita à ponderação frente a outros princípios, sempre em consideração às finalidades do Texto 
Constitucional” (CANAZARO, Fábio. Essencialidade tributária: igualdade, capacidade contributiva e 
extrafiscalidade na tributação sobre o consumo. cit, p. 53-54). 

231  STF, RE n.º 592.145/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 05.04.2017. 
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4.5. “Essencialidade ambiental” e a graduação do encargo tributário no ICMS 

indutor ao consumo sustentável  

Rememorando as bases teóricas acerca das normas principiológicas encartadas 

nos art. 170, VI, da CF/1988 e art. 155, § 2.º, III, da CF/1988, sobre as quais discorremos 

supra, constatamos que a fundamentação constitucional de validade da política de indução 

ao consumo sustentável mediante a cobrança do ICMS decorre da confluência de ambas. 

Em outras palavras, tanto o princípio econômico da defesa do meio ambiente 

quanto o próprio princípio da seletividade com base na essencialidade da mercadoria ou 

serviço influem o embasamento constitucional da prática de fomento fiscal pelo ICMS. 

É a interpretação que decorre da compreensão semântica pela qual se considera 

uma mercadoria ou serviço como essencial com base no interesse público, isto é, 

corresponde à aplicação da norma do art. 155, § 2.º, III, da CF/1988, em sua função 

indutora. 

Sob o viés dos interesses da coletividade, reconhecer uma mercadoria como 

essencial exige que não seja analisado apenas e tão somente o ato de consumo em si, o 

último da cadeia de produção, mas sim todos os outros antecedentes, desde a apropriação 

de recursos naturais utilizados como matéria-prima. 

Não basta constatar o que é mais essencial, por exemplo, se o alimento ou o 

papel. Impõe que se analise se o processo produtivo de determinado item é mais 

sustentável do que o de seus pares, ou se vem sendo demandado em patamares 

consentâneos à manutenção do patrimônio ecológico. Exemplificativamente, se é mais 

essencial o papel regular ou o reciclado. 

A partir da constatação de que as características básicas da escolha do mercado 

são os custos privados e os benefícios, percebemos que os efeitos da tributação no 

direcionamento do comportamento individual para os produtos ecológicos decorrem da 

concessão a estes das vantagens necessárias para que sejam atrativos ao bolso do 

consumidor, modificando os padrões de escolha.232 

Por conseguinte, estudando os tributos que incidem sobre o consumo e que se 

voltam à persecução de fins ambientais, como é o caso do ICMS aplicado ao escopo do 
 
                                                             
232  CAVALVANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da sustentabilidade ambiental cit., 

p. 132. 
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consumo consciente, identificamos uma espécie de simbiose entre os princípios da 

seletividade/essencialidade e da defesa do meio ambiente, culminando em fundamento de 

validade específico para tais exações.  

A respeito dela, Eduardo Domingos Bottallo menciona expressamente sobre a 

possibilidade de uma seletividade “ecologicamente correta”, nos seguintes termos: 

Então, pode-se assentar como verdadeiro e efetivo imperativo 
constitucional que produtos industriais afinados com a proteção do meio 
ambiente – equipamentos, máquinas, bens de consumo – devem ser 
tributados minimamente, ou mesmo não tributados pelo IPI. É o caso, 
pois, de colocar sob salvaguarda da seletividade os produtos que 
poderíamos denominar de “ecologicamente corretos”, como os fabricados 
com matérias-primas biodegradáveis, os que não ofereçam riscos à 
camada de ozônio ou que resultem da reciclagem responsável de resíduos 
industriais, dejetos e semelhantes.233 

Roque Antonio Carrazza, nessa seara, também reconhece a relação entre a 

norma da essencialidade e o propósito de indução à preservação ambiental, conforme 

destaque do seguinte trecho de sua obra: 

A essencialidade, no IPI, refere-se não somente aos objetos que o 
contribuinte adquire e que dizem respeito à sua saúde, vestuário básico, 
alimentação essencial etc., mas também àqueloutros que, por preservarem 
o meio ambiente, lhe garantem melhor qualidade de vida. Pouco importa, 
no caso, se tais produtos são mais caros e, portanto, menos acessíveis à 
maioria da população. Ainda assim, se contribuem para um meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, hão de merecer o beneplácito do 
princípio da seletividade.234 

Alinhada a tais estudiosos, Denise Lucena Cavalcante alerta para uma 

“seletividade verde”, relacionada ao grau de essencialidade de um produto poder ser 

apurado com base na intensidade dos prejuízos ou benefícios ambientais, in verbis: 

É um tributo de grande utilidade nas questões ambientais, considerando a 
sua adequação à técnica da seletividade, onde o grau de essencialidade do 
tributo poderá ser interpretado, também, doravante, pelo grau de 
benefícios ou prejuízos ambientais, adotando-se uma seletividade 
verde.235 

 
                                                             
233  BOTTALLO, Eduardo Domingos. Fundamentos do IPI (Imposto sobre produtos industrializados). São 

Paulo: RT, 2002. p. 63. 
234  CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário cit., p. 831. 
235  CAVALCANTE, Denise Lucena. Direito tributário e meio ambiente. In: PHILIPPI JR., Arlindo et al. 

Direito ambiental e sustentabilidade. Barueri: Manole, 2016. p. 444. 
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Enfim, destacamos que Luiza Nagib também salienta a compatibilidade entre a 

extrafiscalidade da tributação do IPI – que, aqui, equiparamos à do ICMS – e a proteção do 

meio ambiente, de modo que a ideia de indução a processos produtivos ecologicamente 

corretos justifica falarmos em uma “essencialidade ambiental”.236 

De fato, é clarividente que a promoção da defesa do meio ambiente constitui 

objetivo constitucional apropriado entre os possíveis contextos de aplicação da norma da 

essencialidade conforme o interesse público, a justificar o emprego de um tributo sobre o 

consumo na função indutora. 

Afinal, beira à redundância reconhecer o caráter essencial inerente aos bens 

naturais, cuja preservação é o objetivo perseguido por ditas normas tributárias. Então, uma 

mercadoria será tão essencial quanto mais o respectivo processo produtivo ou a forma de 

consumo atender aos cânones da sustentabilidade, ideias que estão diretamente calcadas na 

noção de indispensabilidade do patrimônio ecológico à vida terrestre. 

Diante desse fundamento constitucional, legitima-se o tratamento tributário 

diferenciado entre consumidores.237 

Portanto, no fomento do consumo sustentável, o princípio da 

seletividade/essencialidade também atua na construção da função indutora do imposto 

sobre o consumo, conjuntamente com o princípio da ordem econômica (de preservação do 

meio ambiente), não havendo choque de valores. Aqui, há harmonia orgânica entre tais 

normas, ambas expressando função de indução.  

Complementadas pelos limites impostos pelo princípio da capacidade 

contributiva, elas perfazem a fundamentação constitucional da aplicação das normas 

relacionadas à incidência do ICMS ao objetivo de indução ao consumo sustentável, uma 

vez que a coerência entre elas é inerente aos seus próprios conteúdos. 

 
                                                             
236  NAGIB, Luiza. IPI – Critério material. 2010. Tese (Doutorado) – PUC/SP, São Paulo, p. 225. 
237  “Depreende-se que o tratamento diferenciado implique em regimes distintos a produtos e serviços que 

provoquem resultados ambientais mais benéficos. Não haveria, neste caso, qualquer ofensa ao princípio 
da igualdade, mas um reforço ao tratamento isonômico, justo e necessário. Não é coerente tratar 
igualmente situações ambientalmente distintas. O regime diferenciado implica em um tratamento 
favorecido para os produtos e serviços de menor impacto ambiental, dado que eles produzem uma menor 
carga de externalidades negativas, ou seja, impõem um menor custo social” (CALIENDO, Paulo. 
Extrafiscalidade ambiental e o incentivo às energias renováveis. In: ______; CAVALCANTE, Denise 
Lucena (Org.). Tributação ambiental e energias renováveis. Porto Alegre: Editora Fi, 2016. p. 15). 
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Evidentemente, cuida-se de norma com aplicação facultativa, porquanto a 

implantação de políticas públicas correlatas depende da discricionariedade dos 

representantes dos Estados e do Distrito Federal. 

Diante do caso concreto de aprovação de leis nesse sentido, a construção do 

respectivo embasamento constitucional decorrerá do sopesamento entre o critério de 

diferenciação dos consumidores de natureza distributiva (seletividade/essencialidade 

conforme interesse individual) e esse princípio da seletividade com base na “essencialidade 

ambiental”, que acabamos de expor. 

Na linha do raciocínio trazido por Luís Eduardo Schoueri, que mencionamos no 

subcapítulo 4.3,238 o primeiro critério servirá ao escalonamento do grau de essencialidade 

de cada mercadoria e serviço entre si, de acordo com sua natureza e sua aproximação 

maior ou menor ao seu caráter essencial conforme o interesse particular. Nesse ponto, 

temos, por exemplo, que um alimento é mais essencial do que um papel. 

Então, uma vez ordenadas as classes de mercadorias e serviços, dos mais 

essenciais aos mais supérfluos, analisar-se-á quais subelementos dentro de cada uma têm 

mais afinidade com o desenvolvimento sustentável. Exemplificativamente, observamos 

aqui que um papel reciclado é mais essencial do que um papel regular, justificando 

tratamento tributário favorável àquele. 

É indispensável, por fim, a aferição da proporcionalidade em cada situação. 

4.6. Aplicação prática 

Considerando a infinidade de mercadorias e serviços ofertada no mercado, a 

indução ao consumo sustentável por meio da incidência tributária do ICMS pode assumir 

diversos enfoques.  

Por exemplo, pode se prestar ao fomento da aquisição de produtos 

“ecoeficientes” ou, ao revés, ao desestímulo da demanda por itens cujo processo de 

elaboração acarreta degradação ecológica acentuada (não “ecoeficientes”).  

Ela também pode se voltar ao incentivo da racionalização na compra de algumas 

mercadorias, independentemente de sua natureza. 

 
                                                             
238  SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica cit., p. 324. 
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Ou seja, são distintos os direcionamentos que a norma de indução pode apontar, 

diversificando-se conforme cada tipo de problemática ambiental a ser tutelada. 

Vislumbramos, também, variações de acordo com as possibilidades oferecidas 

em cada contexto histórico, político, cultural, econômico etc., quanto aos novos 

comportamentos sociais que se podem projetar e quanto às intensas inovações tecnológicas 

que são paulatinamente introduzidas em nossa vida.239 

Ilustrativamente, a depender das características de uma nova tecnologia 

apresentada para determinado setor econômico, pode surgir o interesse público de 

estimular o consumo de um novo produto – com características “ecoeficientes” – ou, 

também, de incentivar uma nova forma de se consumir um produto existente, para que 

passe a se realizar em caráter menos prejudicial à natureza. 

Dividimos, assim, a indução ao consumo sustentável em duas “categorias”: (i) 

indução ao consumo de mercadorias e serviços conforme sua natureza “ecoeficiente” 

(modificação do que se consome); (ii) indução no modo de consumo de certas mercadorias 

e serviços (modificação de como se consome). 

4.6.1  Indução ao consumo de mercadorias e serviços conforme sua natureza 

“ecoeficiente” (modificação do que se consome) 

Inicialmente, analisemos a hipótese de fomento do consumo de determinadas 

mercadorias ou serviços que, em razão de sua própria natureza, revelam estarem mais 

alinhados ao propósito da sustentabilidade.  

São os produtos que fazem jus à qualificação de “ecoeficientes” 240  ou 

“environmentally friendly” quando comparados com os demais que estão inseridos em um 

 
                                                             
239  A fim de ilustrar a elevada gama de possibilidades tecnológicas que podem viabilizar novas modificações 

sociais em prol da proteção do meio ambiente, citamos a descoberta realizada por engenheiros da 
Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, recentemente noticiada na Revista Science, de uma 
película plástica sustentável que tem aptidão de refrescar ambientes a ponto de poder substituir o ar-
condicionado. Disponível em: <http://science.sciencemag.org/content/early/2017/02/08/ 
science.aai7899>. Acesso em: 23 out. 2018. Disponível em: <http://www.neomondo. 
org.br/2018/01/23/pelicula-plastica-vai-substituir-o-seu-ar-condicionado/?fbclid=IwAR010dfq7yFUA7 
gjprT8c-gL9rkNtIgfxQaW2GQoSyKNY_pirYfOZ9rEuHI>. Acesso em: 23 out. 2018. 

240  “Para que um produto seja considerado ecoeficiente, é preciso considerar uma série de fatores, inclusive 
destacando os procedimentos adequados em todas as fases de sua produção. Dependendo do produto e do 
contexto, terão que ser utilizados vários instrumentos econômicos que vão influenciar nas suas 
características e no seu preço. Devem ser considerados os elementos desde a matéria-prima até o produto 
final, observando por meio de uma adequada política governamental, os benefícios e incentivos fiscais 
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mesmo nicho econômico, mantêm a mesma utilidade e, mais importante, revelam o mesmo 

grau de essencialidade sob a perspectiva individual. 

É o caso do papel reciclado em relação ao papel comum; das bebidas colocadas 

no mercado em garrafas de vidro retornáveis relativamente às aquelas distribuídas em 

garrafa fabricada com polímero termoplástico denominado politereftalato de etileno 

(“PET”);241 das práticas de moda sustentável (eco fashion, slowfashion)242 em detrimento 

daquelas fruto de produção em massa etc. 

As possibilidades são inúmeras, pois as mercadorias podem ser consideradas 

“ecoeficientes” nos mais diversos setores, bastando para tanto que os protocolos 

empregados em processos de produção estejam alinhados à temática ecológica.243 

Uma vez reconhecida a característica sustentável de determinado item e 

realizado o juízo de conveniência e oportunidade diante dos cenários social, político e 

econômico, é de incumbência do poder público estimular que ele seja consumido e/ou 

desestimular que os demais (“not environmentally friendly”) o sejam, valendo-se do 

instrumental tributário. 

 
                                                             

que venham nele incidir” (CAVALVANTE, Denise Lucena. Sustentabilidade financeira em prol da 
sustentabilidade ambiental cit., p. 194). 

241  “Se o Estado tributar com maior alíquota os refrigerantes distribuídos ao mercado em garrafa fabricada 
com polímero termoplástico denominado politereftalato de etileno (‘PET’) e tributar com menor alíquota 
os distribuídos em garrafas de vidro retornáveis, causando menor impacto ambiental com a menor 
distribuição de materiais poluentes, como as garrafas PET, perceber-se-á o uso prático de um instrumento 
econômico ambiental” (CÁRNIO, Thais Cíntia; CARADORI, Rogério da Cruz. A extrafiscalidade 
tributária como instrumento de proteção ambiental. In: BRITO, Edvaldo Pereira de (Org.). Revista 
Tributária e de Finanças Públicas, São Paulo, v. 113, p. 178, 2013). 

242  Trata-se da moda relacionada a procedimentos e metodologias de produção menos prejudiciais ao meio 
ambiente, nos seguintes termos: “[...] na moda a sustentabilidade deve ser aplicada para limitar a 
indústria, especialmente no que concerne a mão de obra barata, a geração de resíduos e o constante 
descarte de produtos de modo, resultado da alta volatilidade das tendências de moda. Ora, os 
consumidores demandam por produtos que, de fato, tenham sido produzidos a partir da lógica proposta 
pelo movimento, e faz-se necessário então garanti-los e assegurá-los” (RISSO, Gustavo Antonie et al. 
Slow fashion: um debate teórico sobre a necessidade de coordenação. Encontro Internacional de Gestão, 
Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN), v. 1, n. 1, nov. 2017. Disponível em: 
<http://seer.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/4449>. Acesso em: 17 out. 2018). 

243  Vislumbramos, por exemplo, que uma mercadoria possa revelar o caráter “environmental friendly” se se 
mostrar vocacionada ao atingimento de algumas metas da Agenda 2030, in verbis: “12.4 Até 2020, 
alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e todos os resíduos, ao longo de todo 
o ciclo de vida destes, de acordo com os marcos internacionais acordados, e reduzir significativamente a 
liberação destes para o ar, água e solo, para minimizar seus impactos negativos sobre a saúde humana e o 
meio ambiente; 12.5 Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, 
redução, reciclagem e reuso; 12.6 Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e 
transnacionais, a adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo de 
relatórios” (ONU. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável 
cit.). 
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Examinemos, então, algumas normas postas em nosso sistema, a fim de 

averiguar se se legitimam à luz do critério da “essencialidade ambiental”. 

Iniciemos pelo setor de transportes, mais especificamente de combustíveis. 

Segundo consta do sítio eletrônico da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e 

Lubrificantes (Fecombustíveis), 244  as alíquotas do ICMS que alcança tais operações 

mercantis variam conforme a unidade da federação, correspondendo entre 25% a 34% para 

a gasolina, 12% a 25% para o diesel e 12% e 30% para o etanol. 

Comparando a gasolina e o etanol, relacionados ao abastecimento dos 

automóveis de passeio, constatamos que essa forma de graduação do imposto atende aos 

cânones do desenvolvimento sustentável, uma vez que são mais agravadas para a primeira 

(derivada do petróleo) e mais atenuadas para o segundo (derivado da cana-de-açúcar).  

Exemplificativamente, no Estado de São Paulo, o ICMS sobre o consumo da 

gasolina está no patamar de 25%, enquanto o do álcool está no de 12%.245 

A despeito dos efeitos nocivos também propagados pelo etanol, é sabido que seu 

potencial poluidor é mais baixo do que o da gasolina, razão pela qual, nesse contexto, 

podemos reputá-lo como uma mercadoria “ecoeficiente”. Tal como dispostas as alíquotas 

do ICMS nesse setor, elas podem refletir um estímulo aos consumidores proprietários dos 

chamados veículos bicombustíveis (ou “flex”) para que os abasteçam com o combustível 

de origem mais limpa. 

No que diz respeito aos veículos abastecidos com óleo diesel, identificamos a 

existência de um particular estímulo fiscal para promoção do consumo de opção mais 

favorável à manutenção dos ecossistemas. Trata-se da possibilidade de redução na base de 

cálculo do ICMS incidente nas saídas de biodiesel – aquele resultante da industrialização 

de grãos, sebo de origem animal, sementes, palma, óleos de origem animal e vegetal, e 

algas marinhas –, conforme autoriza o Convênio ICMS n.º 113/2006, de modo que a carga 

tributária seja equivalente a 12% do valor das operações.246 

 
                                                             
244  Disponível em: <http://www.fecombustiveis.org.br/revendedor/tributacao/>. Acesso em: 17 out. 2018. 
245  BRASIL. Arts. 55, XXVI, e 54, VI, do Decreto n.º 45.490, de 30 de novembro de 2000 (Regulamento 

ICMS/SP). Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2000/decreto-45490-
30.11.2000.html>. Acesso em: 25 out. 2018.  

246  CONFAZ. Convênio ICMS n.º 113, de 11 de outubro de 2016. Disponível em: 
<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2006/CV113_06>. Acesso em: 17 out. 2018. 
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No exemplo que mencionamos, o biodiesel mostra-se como mercadoria 

“environmentally friendly”, porque sua produção decorre de fontes renováveis, como óleos 

vegetais e gordura animal, enquanto o diesel é extraído do petróleo.  

Por conseguinte, a graduação da carga fiscal que recai sobre as respectivas 

operações de circulação de biodiesel deve passar pela compreensão de seu caráter essencial 

para fins de aplicação da norma do art. 155, § 2.º, III, da CF/1988. 

Diante desses dados, constatamos que, no setor de transportes, mais 

especificamente no de combustíveis, a forma como as alíquotas do ICMS se estabelece 

atualmente se mostra condizente com a aplicação desse imposto como instrumento 

econômico para fomento da preservação ambiental. 

Outro nicho econômico válido de se examinar é o da agricultura, ante a 

expressividade dos impactos ambientais que dele decorrem. Nesse sentido, recordamos de 

norma relacionada à temática sob estudo, que se torna um caso emblemático na medida em 

que parece estar na contramão dos desígnios do constituinte quanto à manutenção do 

patrimônio natural. Cuida-se da graduação do encargo fiscal do ICMS que incide sobre as 

operações mercantis de agrotóxicos. 

Consta que o Convênio ICMS n.º 100/1997, de 4 de novembro de 1997, reduz 

em 60% a base de cálculo do ICMS nas saídas interestaduais de agrotóxicos e autoriza os 

Estados e o Distrito Federal, indistintamente, a outorgar benefícios fiscais com relação às 

operações internas.247-248 

Tal norma chama a atenção na medida em que tem sua constitucionalidade 

questionada no Supremo Tribunal Federal, na ADI n.º 5.553, sob a fundamentação de que 

violaria o direito à saúde e ao meio ambiente equilibrado, além de que feriria o princípio da 

seletividade com base na essencialidade da mercadoria ou serviço (art. 155, § 2.º, III, da 
 
                                                             
247  “Cláusula primeira. Fica reduzida em 60% (sessenta por cento) a base de cálculo do ICMS nas saídas 

interestaduais dos seguintes produtos: I – inseticidas, fungicidas, formicidas, herbicidas, parasiticidas, 
germicidas, acaricidas, nematicidas, raticidas, desfolhantes, dessecantes, espalhantes, adesivos, 
estimuladores e inibidores de crescimento (reguladores), vacinas, soros e medicamentos, produzidos para 
uso na agricultura e na pecuária, inclusive inoculantes, vedada a sua aplicação quando dada ao produto 
destinação diversa; [...] Cláusula terceira. Ficam os Estados e o Distrito Federal autorizados a conceder às 
operações internas com os produtos relacionados nas cláusulas anteriores, redução da base de cálculo ou 
isenção do ICMS, observadas as respectivas condições para fruição do benefício” (CONFAZ. Convênio 
n.º 100, de 4 de novembro de 1997. Disponível em: <https://www.confaz.fazenda.gov. 
br/legislacao/convenios/1997/CV100_97>. Acesso em: 3 set. 2018). 

248  Nos termos do Convênio ICMS n.º 133, de 29 de setembro de 2017, foram prorrogadas as disposições do 
Convênio ICMS n.º 100/1997 relacionadas à redução da base de cálculo do ICMS nas saídas dos insumos 
agropecuários. 
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CF/1988). Haveria, no sentir dos postulantes, uma “essencialidade às avessas”, ou seja, 

contrária ao interesse público.249 

Inclusive, foi noticiado pela imprensa que a Procuradoria-Geral da República 

opinou pela aceitação do pedido, manifestando-se pela inconstitucionalidade da norma, 

pois, “ao fomentar a intensificação do uso de agrotóxicos, o Estado descumpre importante tarefa 

de extração constitucional, referente à preservação do meio ambiente”.250 

A rigor, diante da nocividade do emprego descomedido de tais defensivos na 

produção agrícola, realmente esperava-se que Estados e Distrito Federal desencorajassem 

sua elevada utilização pelos produtores do agronegócio.  

Cotejando-se as normas principiológicas aplicáveis à espécie, a 

imprescindibilidade que a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

possui para a continuidade da vida humana na Terra e as considerações que trouxemos 

acerca da tributação ambiental (no direito nacional e no direito comparado), imagina-se 

que eventual intervenção do Estado nesse setor econômico tenderia a se perfazer no 

sentido contrário ao verificado. No lugar de estimular a utilização em larga escala de 

agrotóxicos, cujos efeitos no patrimônio ambiental – por exemplo, nos lençóis freáticos – 

são de difícil ou até mesmo impossível recuperação, parece mais pertinente o agravamento 

das respectivas alíquotas de ICMS, a fim de desestimular o consumo desse item. O 

incentivo fiscal poderia se voltar, ao revés, ao consumo de alimentos orgânicos e 

provenientes de agricultura familiar, cuja produção é infinitamente mais consentânea com 

a manutenção da força produtiva da terra.251 Vale dizer, mais essencial aos interesses da 

coletividade. 

Considerando os dados que apontam a nocividade ao meio ambiente decorrente 

do emprego de elevados níveis de agrotóxicos no cultivo de alimentos, a demonstrar que 

 
                                                             
249  Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=320692>. Acesso 

em: 20 out. 2018. 
250  Disponível em: <https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/pgr-pede-suspensao-de-incentivos-

fiscais-a-agrotoxicos-19102017>. Acesso em: 3 set. 2018. 
251  “Objetivo 2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover a 

agricultura sustentável [...] 2.4 Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos e 
implementar práticas agrícolas resilientes, que aumentem a produtividade e a produção, que ajudem a 
manter os ecossistemas, que fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças climáticas, às condições 
meteorológicas extremas, secas, inundações e outros desastres, e que melhorem progressivamente a 
qualidade da terra e do solo” (ONU. Transformando nosso mundo: a Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável cit.). 
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não se enquadra como mercadoria essencial em termos de interesse público, a norma do 

art. 155, § 2.º, III, da CF/1988 não serviria de amparo a essa política pública.  

Por fim, uma análise derradeira que reputamos basilar em nosso estudo das 

induções ao consumo de mercadorias e serviços com natureza “ecoeficiente” diz respeito 

às medidas de incentivo ao reaproveitamento e à reciclagem.  

Trata-se de atividade que concentra a reutilização de materiais consumidos 

anteriormente, recolocando-os no ciclo produtivo e, assim, tutelando a problemática dos 

resíduos sólidos.  

A tomada de medidas exoneratórias no setor produz efeitos que refletem a 

máxima do desenvolvimento sustentável. E, naturalmente, porque consubstanciam insumos 

que já foram objeto de tributação na cadeia anterior, existe esse argumento extra para o 

convencimento no sentido do alívio da tributação. 

No âmbito nacional, encontramos o Convênio ICMS n.º 7, de 5 de abril de 

2013,252 que autoriza algumas unidades da federação a conceder, nos termos da respectiva 

legislação, benefício fiscal nas operações com sucatas de papel, vidro e plástico destinadas 

à indústria de reciclagem. Mais especificamente, chancela a redução da base de cálculo do 

imposto, de modo que carga final seja equivalente à incidência de alíquota de apenas 1% 

sobre o valor das operações. 

No tocante ao tema, inclusive, vale sublinhar a existência de uma proposta de 

emenda à Constituição Federal – PEC n.º 1, de 2012253 – que prevê uma nova espécie de 

imunidade tributária, enaltecendo a importância de medidas de fomento dessa natureza. Ela 

alcançaria impostos incidentes sobre produtos elaborados preponderantemente com 

insumos provenientes de reciclagem ou reaproveitamento. Evidentemente, teria como 

efeito impedir a incidência do ICMS em tais circunstâncias, minando a própria 

competência tributária das unidades federadas que atualmente existe nesse sentido. 

Na justificação da proposta, lê-se o firme propósito de resguardo dos recursos 

naturais mediante esse incentivo de reaproveitamento de resíduos sólidos. Senão, vejamos: 

 
                                                             
252  CONFAZ. Convênio ICMS n.º 07, de 5 de abril de 2013. Disponível em: 

<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2013/CV007_13>. Acesso em: 20 out. 2018. 
253  BRASIL. PEC n.º 1 de 2012. Disponível em: <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-

/materia/104116>. Acesso em: 20 out. 2018. 
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O meio ambiente está poluído pelo lixo moderno. Por exemplo, garrafas 
PET boiam nos rios e lagos brasileiros. Se fossem destinadas à 
reciclagem, seriam moídas e o floco transformado sucessivamente em 
fibra, fio e vestuário. Hoje, incide ICMS em todas as etapas dessa cadeia 
de produção. Se a venda do fio de poliéster oriundo da reciclagem fosse 
desonerada de ICMS, aumentaria a demanda por garrafas PET 
descartadas. Haveria um estímulo econômico à coleta de garrafas PET, 
seguramente mais eficaz à proteção do meio ambiente do que ações 
decorrentes somente da consciência ecológica do consumidor.254 

De fato, a cultura da reciclagem vem sendo constantemente difundida em nossa 

sociedade e certamente o manejo de instrumentos econômicos aptos a incrementá-la, como 

a tributação que recai sobre o consumo, pode propagar efeitos substanciais.  

Enquanto pende de aprovação mencionada alteração constitucional, a 

implantação da disciplina infraconstitucional do ICMS voltada à desoneração fiscal, tal 

qual encorajada no Convênio ICMS n.º 7/2013, é salutar e desde já conta com fundamento 

de validação na Lei Maior.  

Enfim, uma vez constatado o caráter “essencial” de determinada mercadoria ou 

serviço sob a perspectiva do interesse público e, mais, tendo em conta o corolário universal 

de defesa do meio ambiente, há atração da norma do art. 155, § 2.º, III, da CF/1988 para 

sedimentar a incidência de normas tributárias indutoras correlatas na espécie. 

Revisitando todos esses exemplos normativos que trouxemos, pensamos haver 

consolidado os apontamentos colocados nos tópicos anteriores, atestando a coerência da 

interpretação pela qual as medidas de incentivo ao consumo de mercadorias e serviços 

dotados de natureza “ecoeficiente”, mediante o ICMS, encontram sustentáculo conjunta e 

reciprocamente nos princípios da preservação do meio ambiente (art. 170, VI, da CF/1988) 

e da seletividade com base na essencialidade das mercadorias e serviços (art. 155, § 2.º, III, 

da CF/1988).  

4.6.2  Indução à racionalização no modo de consumo de certas mercadorias e serviços 

(modificação de como se consome) 

Cuidemos, enfim, de outra situação na qual a indução ao consumo sustentável 

por meio do ICMS pode resultar em êxito na missão de preservação do meio ambiente.  

 
                                                             
254  BRASIL. PEC n.º 1 de 2012. Disponível em: <http://legis.senado.leg.br/sdleg-

getter/documento?dm=4522588&disposition=inline>. Acesso em: 20 out. 2018. 
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Trata-se dos casos nos quais, a despeito da identificação da natureza essencial da 

mercadoria ou do serviço (sob o ponto de vista individual), vislumbra-se interesse do 

Estado de estimular a modificação do modo como se consomem tais itens, sobretudo para 

que passe a ser mais racionalizado.  

Isso porque, como discorremos no Capítulo 2, vivemos na atualidade uma 

profunda crise ambiental, na qual espécies e recursos naturais estão ameaçados, como 

resultado da incorporação de padrões de produção e consumo notadamente nocivos à 

continuação da vida saudável no Planeta. Influenciada pela lógica capitalista, nossa cultura 

do consumismo e do descartável vem acarretando tais efeitos nefastos.  

Nesse contexto, mesmo aqueles bens identificados como essenciais para a 

existência humana, sob a perspectiva do indivíduo, podem estar sendo consumidos de 

maneira excessivamente prejudicial aos ecossistemas.  

Não é porque uma mercadoria é essencial, sob uma primeira acepção da norma, 

que necessariamente o Estado tem interesse em promover seu consumo, sob a ótica da 

sustentabilidade, e vice-versa. 

Se também podemos reputar como essenciais as mercadorias cujo consumo se 

realize de maneira racional e consciente pela coletividade, considerando a esgotabilidade 

dos recursos naturais, a contrario sensu poderíamos caracterizar como não essencial a 

mercadoria cujo consumo seja praticado de forma descurada, propiciando a adoção 

legítima de alguma medida estatal no sentido de desestimulá-lo, como o agravamento de 

alíquotas do ICMS. 

Reconhecemos que a proposição de alterações na forma de consumo nessas 

hipóteses tende a impactar mais profundamente os estilos de vida em nossa sociedade, 

possivelmente esbarrando em óbices ideológicos e culturais.  

Afinal, identificar determinada mercadoria como essencial ao consumo de um 

indivíduo e pensar na possibilidade de que o Estado desestimule o respectivo consumo é 

conjectura que, por si só, denota polêmica. 

Não obstante, havendo dados científicos sólidos apurados por outras áreas do 

conhecimento que caminham nesse sentido, apontando por essa necessidade de que 

mudanças substanciais sejam implementadas nas condutas humanas, sobretudo aquelas 

relacionadas à apropriação de bens ecológicos, faz-se necessário que busquemos 
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alternativas para atenuar e, quem sabe, reverter os reflexos negativos que nossa própria 

existência, enquanto espécie, propaga na natureza. 

Sublinhamos que atuações políticas no sentido que estamos a tratar 

correspondem àquela vertente que mencionamos anteriormente de sustentabilidade 

forte.255 

O caminhar nessa trilha de uma sustentabilidade consolidada – o que é uma 

tendência global e crescente para os próximos momentos históricos (ou, ao menos, deveria 

ser, segundo os dados levantados acerca da preservação da biosfera) – implica a 

reconstrução da ordem econômica, problematizando as formas de conhecimento, os valores 

sociais e as próprias bases da produção. Em suma, propicia uma nova visão do processo 

civilizatório.256 

Então, levando em conta tais diretrizes científicas, pensamos ser apropriado 

estender nosso objeto de pesquisa para assimilá-las à luz da ciência do direito.  

Destacaremos em nosso trabalho o caso do setor energético, porque se mostra 

como um dos mais propícios à tributação com fins ambientais nos moldes ora comentados. 

Há, mundialmente, um direcionamento das nações pela transmutação nas suas 

fontes energéticas, no sentido do paulatino abandono daquelas oriundas de recursos fósseis 

e da incorporação daquelas renováveis, advindas de processos naturais, tais como os solar, 

eólico, geotérmico, hídrico, bioenergético e das ondas e marés. Tais medidas são 

orientadas pelo objetivo inafastável de redução das emissões dos gases de efeito estufa que 

alimentam as mudanças climáticas. 

No Brasil, como sabido, a matriz energética é majoritariamente calcada em 

recursos hídricos. Entretanto, a despeito desse aspecto, especialistas entendem que não se 

 
                                                             
255  Importa recordarmos as premissas dessa perspectiva, por intermédio das palavras de Gerd Winter, 

transcritas por Carlos Eduardo Peralta Montero em sua obra, in verbis: “[...] a biosfera torna-se de 
‘fundamental’ importância. A economia e a sociedade são parceiros mais fracos, pois a biosfera pode 
existir sem os seres humanos, mas os humanos certamente não podem existir sem a biosfera. Portanto, 
humanos, enquanto exploram a natureza, devem respeitar suas limitações, uma necessidade que eles são 
capazes de preencher, uma vez que possuem o potencial da razão e, então, os padrões alternativos de 
ponderação de comportamento” (WINTER, Gerd. Um fundamento e dois pilares: o conceito de 
desenvolvimento sustentável 20 anos após o Relatório Brundtland. In: MACHADO, Paulo Affonso 
Leme; KISHI, Sandra Akemi Shimada (Org.). Desenvolvimento sustentável, OGM e responsabilidade 
civil na União Europeia. Tradução de Carol Manzoli Palma. Campinas: Millennium, 2009. p. 4 apud 
MONTERO, Carlos Eduardo Peralta. Tributação ambiental: reflexões sobre a introdução da variável 
ambiental no sistema tributário cit., p. 148). 

256  Idem, p. 149. 
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trata de fonte integralmente sustentável, em razão dos fortes impactos negativos que as 

grandes hidrelétricas produzem e das oscilações de produção ocasionadas em virtude das 

crises de água em nosso país.257 

Logo, a despeito de o Brasil se encontrar em uma posição mais favorável em 

relação ao resto do mundo quanto ao uso de energias sustentáveis, ainda assim a busca por 

alternativas na geração de eletricidade se apresenta como uma agenda nacional.  

Nessa senda, destacamos que o nosso país firmou compromisso internacional na 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em 

inglês), também conhecida como Convenção de Paris (COP21), em 2015, no sentido de 

ampliar percentualmente a utilização de fontes renováveis alternativas, conforme consta da 

Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (INDC – Intended Nationally 

Determined Contribution).258 

Além desse objetivo assumido internacionalmente, há o notório propósito do 

Estado brasileiro no sentido de conscientização coletiva quanto aos prejuízos decorrentes 

do desperdício no consumo de energia elétrica, justificando a adoção de medidas 

relacionadas à racionalização da demanda, tal como a previsão do chamado “Horário de 

Verão”, nos termos do Decreto n.º 6.558, de 8 de setembro de 2008.259 

 
                                                             
257  “A contribuição da energia hidráulica na matriz de energia elétrica (Balanço Energético Nacional – 2015) 

é de aproximadamente 64%, sendo a principal fonte geradora de energia elétrica do Brasil. Só a usina 
hidrelétrica de Itaipu, a maior produtora de energia acumulada do Planeta, atende a 17% do mercado 
brasileiro e 75% do mercado paraguaio.  Não obstante a importância da prevalência das hidrelétricas no 
contexto nacional, a busca pela diversificação da matriz elétrica é de suma relevância, principalmente em 
virtude dos problemas da falta de chuva nos últimos anos e, ainda, em decorrência das dificuldades da 
transmissão da energia em razão das longas distâncias das hidrelétricas” (CAVALVANTE, Denise 
Lucena. Tributação ambiental e energias renováveis. In: ______; ALIENDO, Paulo Caliendo (Org.). 
Tributação ambiental e energias renováveis. Porto Alegre: Editora Fi, 2016. p. 47). 

258  “[...] (iii) no setor da energia, alcançar uma participação estimada de 45% de energias renováveis na 
composição da matriz energética em 2030, incluindo: expandir o uso de fontes renováveis, além da 
energia hídrica, na matriz total de energia para uma participação de 28% a 33% até 2030; expandir o uso 
doméstico de fontes de energia não fóssil, aumentando a parcela de energias renováveis (além da energia 
hídrica) no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, inclusive pelo aumento da 
participação de eólica, biomassa e solar”. Disponível em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_desenvsust/BRASIL-iNDCportugues.pdf>. Acesso em: 23 out. 
2018. 

259  A respeito do Horário de Verão, lê-se do sítio eletrônico do Ministério de Minas e Energia da União: “O 
principal objetivo do horário de verão é o melhor aproveitamento da luz natural em relação à artificial, 
adiantando-se os relógios em uma hora, de forma a reduzir a concentração de consumo no horário entre 
18h e 21h. Ocorre um ‘achatamento’ da curva de consumo, reduzindo o nível do pico deste intervalo 
temporal e aumentando a permanência da curva em patamares mais baixos. Dessa forma, entre as 18 e as 
21h, consegue-se um menor carregamento de energia nas linhas de transmissão, nas subestações, e nos 
sistemas de distribuição”. Disponível em: <http://www.mme.gov.br/web/guest/destaques-do-setor-de-
energia/horario-brasileiro-de-verao>. Acesso em: 23 out. 2018. 
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Nesse contexto, a tributação com fins extrafiscais ambientais, em especial o 

ICMS, mostra-se como instrumento econômico apto a viabilizar o alcance desses objetivos 

de renovação da matriz energética e redução da cultura do desperdício de energia elétrica 

no Brasil. 

Inicialmente, apontamos para a promulgação do Convênio ICMS n.º 101, de 18 

de dezembro de 1997, que concede isenção do ICMS em determinadas operações com 

equipamentos e componentes para o aproveitamento das energias solar e eólica.260 

Viabiliza-se, por meio desse incentivo fiscal, o investimento na construção das 

estruturas para produção de energia elétrica mediante fontes alternativas à hidrelétrica, 

como desejado. 

Além dele, também alinhado à missão de incentivo à geração de energias 

alternativas, encontramos o Convênio ICMS n.º 16, de 27 de abril de 2015, que autoriza a 

concessão de isenção do ICMS sobre operações internas de circulação de energia elétrica 

sujeitas ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica.261  

Trata-se de programa criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), 

mediante a Resolução Normativa n.º 482, de 17 de abril de 2012, que corresponde a 

inovador regime de aproveitamento de créditos gerados para autoconsumo.262 Ele confere a 

possibilidade de que a energia solar fotovoltaica produzida por unidade consumidora com 

microgeração distribuída (até 100kW) ou minigeração distribuída (de 100kW até 1MW) 

seja cedida mediante empréstimo gratuito à distribuidora local, de forma que venha a ser 

posteriormente compensada, seja com o consumo de energia elétrica dessa mesma unidade 

ou de outra com mesma titularidade.  

Incentivar a implantação dessa modalidade de geração distribuída de energia 

elétrica também tem aptidão para alcançar resultados positivos na racionalização do 

consumo, pois, “ao gerar a própria energia, reflexamente os comportamentos diários se 

acomodam no sentido de consumir menos e evitar hábitos de desperdício, e essa 

 
                                                             
260  CONFAZ. Convênio ICMS n.º 101, de 18 de dezembro de 1997. Disponível em: 

<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/1997/CV101_97>. Acesso em: 24 out. 2018. 
261  CONFAZ. Convênio ICMS n.º 16, de 27 de abril de 2015. Disponível em: 

<https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/CV016_15>. Acesso em: 23 out. 2018. 
262  ANEEL. Resolução Normativa n.º 432, de 17 de abril de 2012. Disponível em: 

<http://www2.aneel.gov.br/cedoc/ren2012482.pdf>. Acesso em: 23 de out. de 2018. 
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consciência acaba surtindo efeito em outras áreas impactantes”.263 Além disso, engenheiros 

especializados atestam que  

[...] a difusão de sistemas fotovoltaicos, eólicos e híbridos em edificações, 
próximas aos consumidores, representa uma segurança energética nos 
períodos secos e/ou de pico de demanda evitando “apagões” e otimizando 
a infraestrutura elétrica existente.264 

Considerando tais benesses, referida norma conta, atualmente, com a adesão de 

todos os Estados e do Distrito Federal. 

Identificamos que tais deliberações conjuntas das unidades federadas são 

valiosas para a transmutação das matrizes energéticas em nosso país, focadas em 

incentivos à produção alternativa às hidrelétricas, na linha do que afiançado pelo Brasil 

diante da comunidade internacional. 

Melissa Guimarães Castello, examinando a concessão de incentivos fiscais para 

fomento da produção de energia eólica pelo Rio Grande do Sul, chama a atenção para o 

fato de que, mesmo não refletindo diretamente no ato de escolha do consumidor final – o 

que idealmente seria mais efetivo para transformação dos padrões de consumo –, ainda 

assim são positivos os efeitos proporcionados por políticas dessa natureza. Vejamos: 

Contudo, a desoneração tributária do setor de energia renovável não traz 
nenhuma vantagem econômica direta para o consumidor final, pois a 
energia eólica gerada no Estado do Rio Grande do Sul é transmitida ao 
consumidor pelo Sistema Integrado Nacional, “misturando-se” com a 
energia gerada por fontes não renováveis na rede de transmissão, de 
modo que o consumidor não pode diferenciar a energia que adquire, 
pagando a alíquota de 25% sobre toda a energia que consome. 
Considerando-se que a ideia da tributação ambiental é permitir aos 
consumidores escolher entre consumir o bem mais nocivo ao meio 
ambiente, e arcar com a carga tributária maior, ou consumir o bem menos 
nocivo, beneficiando-se com a redução da carga tributária, há uma 
aparente inconsistência na política tributária, pois o consumidor não pode 
escolher somente a energia renovável.  

Essa inconsistência é apenas aparente, na medida em que o benefício 
ambiental com a política de desoneração tributária é alcançado: há mais 
energia renovável sendo produzida, pois a desoneração tributária viabiliza 
esta geração, que seria economicamente inviável de outra forma. Por 
outro lado, o consumidor final recebe a energia sem diferenciá-la, mas o 

 
                                                             
263  FARIAS, Valéria Cristina. Política tributária e climática do Estado de São Paulo: o viés extrafiscal do 

IPVA, do ICMS incidente sobre operações internas relativas à circulação de energia elétrica e o programa 
de estímulo à cidadania fiscal. São Paulo: Centro de Estudos da Procuradoria-Geral do Estado de São 
Paulo, 2016. p. 61. 

264  OLIVEIRA, Michele Aparecida de. O impacto do ICMS na geração distribuída no Brasil. Revista 
Brasileira de Energias Renováveis, v. 5, n. 3, p. 416, 2016. 
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sistema de transmissão privilegia as fontes renováveis em detrimento das 
fontes mais nocivas ao meio ambiente. De fato, no modelo de geração de 
energia elétrica utilizado pelo Brasil a geração de energia termoelétrica – 
mais poluente – é subsidiária, sendo utilizada somente em momentos de 
aumento na demanda ou redução de geração das fontes renováveis, 
quando as fontes menos nocivas ao meio ambiente não são suficientes 
para suprir a demanda.265 

Cabe, finalmente, analisarmos a forma de graduação das alíquotas das operações 

de consumo de energia elétrica praticada, em geral, pelas unidades federadas. Esta, sim, diz 

respeito à variável que pode influenciar diretamente na conduta do consumidor final dessa 

mercadoria.  

Trata-se de questão com grande notoriedade, na medida em que, em 12 
de junho de 2014, houve reconhecimento de repercussão geral pelo 
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 714.139/SC, no qual 
todas as unidades federadas são amicus curiae, quanto ao seguinte tema 
(n.º 745): 

Norma estadual sobre a qual foi prevista a alíquota de 25% alusiva a 
Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços incidente no 
fornecimento de energia elétrica e nos serviços de telecomunicação, em 
patamar superior ao estabelecido nas operações em geral – 17%. 

Os consumidores finais insurgem-se contra a previsão do percentual do 
ICMS sobre a energia elétrica em percentual superior ao da regra geral.  

Aduzem, como argumento central, que isso caracterizaria violação ao 
princípio da seletividade com base na essencialidade (art. 155, § 2.º, III, 
da CF/1988), uma vez que a energia elétrica é mercadoria essencial à vida 
humana moderna e, assim, deveria ser tributada em patamar inferior ou, 
até mesmo, ser objeto de exoneração fiscal.266 

Todavia, se considerada a perspectiva da “essencialidade ambiental” de 
que cuidamos no subcapítulo 4.5, com esteio no raciocínio de mercadoria 
ou serviço essencial conforme o interesse público que abordamos no 
subcapítulo 4.2.2, vislumbramos que referida legislação possa sim 
encontrar fundamento de validade no art. 155, § 2.º, III, da CF/1988. 

Analisando globalmente a colocação das alíquotas do ICMS sobre a energia 

elétrica pelas unidades federadas, identificamos em diversas delas a instituição de 

 
                                                             
265  Melissa Guimarães Castello chama a atenção para o fato de que, no Reino Unido, existe a possibilidade 

de que o consumidor final escolha a fonte de energia que abastece sua residência, se oriunda de matrizes 
mais nocivas ao meio ambiente ou não (UK Secretary of State for Trade and Industry. Our Energy 
Future – creating a low carbono economy. TSO, 2003 apud CASTELLO, Melissa Guimarães. A 
seletividade do ICMS e os parâmetros delineados pelo direito ambiental – um estudo de caso do setor de 
energia elétrica. Revista digital ESAPERGS, v. 3, p. 1-11, 2015). 

266  Por todos: “A tributação da energia elétrica domiciliar pela alíquota de 25% não guarda menor 
pertinência com o princípio da seletividade do imposto em função da essencialidade das mercadorias e 
dos serviços, pois implica inversão total da noção de essencialidade atentando contra o princípio da 
razoabilidade” (HARADA, Kiyoshi. ICMS incidente sobre a energia elétrica e problemas dele 
decorrentes. Revista Tributária e de Finanças Públicas, v. 115, p. 212-213, mar.-abr. 2014). 
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percentuais variados e casuísticos, em formato que, em grande parte, guarda correlação 

com o padrão de demanda dos contribuintes, levando em conta as ideias de consumo 

abusivo e de escassez dos recursos naturais. 

Exemplificativamente, observamos que, no Estado de São Paulo, a alíquota 

aplicável como regra nas operações internas é de 18%, enquanto a que incide sobre as de 

energia elétrica chega ao patamar de 25%. Trata-se, porém, de percentual que atinge 

apenas as contas residenciais cujo consumo mensal é acima de 200 kWh, havendo previsão 

de alíquota menor, de 12%, para as contas residenciais que apresentarem consumo mensal 

de até 200 kWh, bem como às relativas ao uso no transporte público eletrificado de 

passageiros. Por exclusão, nas operações decorrentes do consumo de energia direcionadas 

ao uso industrial e comercial, incide a alíquota-base de 18%.267 

Ademais, há concessão de isenção do ICMS no consumo de energia elétrica 

residencial para a conta que apresentar consumo mensal até 90 kWh, como também no 

consumo de estabelecimento rural, cuja atividade preponderante seja a exploração agrícola 

ou pastoril.268-269
  

Em Minas Gerais, constatamos existir um escalonamento mais detalhado, uma 

vez que há maior diversidade de alíquotas, a saber: 6% nas saídas para instituições de 

ensino superior e hospitais públicos universitários; 7% na saída destinada a produtor rural 

para uso na irrigação noturna; 12% na saída destinada a produtor rural para uso na 

irrigação diurna; 18% na saída para demais consumidores, tais como indústria e serviço 

público; 25% na saída para consumo da classe comercial e serviços; 30% na saída para 

consumo residencial, exceto subclasse de renda baixa.270  

 
                                                             
267  BRASIL. Art. 52, I e V, do Decreto do Estado de São Paulo n.º 45.490, de 30 de novembro de 2000. 

Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2000/decreto-45490-
30.11.2000.html>. Acesso em: 25 out. 2018.  

268  BRASIL. Art. 29, I e II, do Anexo I do Decreto do Estado de São Paulo nº 45.490, de 30 de novembro de 
2000. Disponível em: <https://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/decreto/2000/decreto-45490-
30.11.2000.html>. Acesso em: 25 out. 2018. 

269  Anotamos que, nesse mesmo dispositivo normativo, existe a concessão de isenção à conta de energia 
elétrica que apresentar consumo mensal até 200 kWh, quando a energia for gerada por fonte 
termoelétrica em sistema isolado. Trata-se de medida que visa resguardar o acesso a essa mercadoria em 
regiões geográficas não atendidas pelos sistemas de transmissão regular, de modo que, a despeito de não 
se mostrar tão alinhada ao critério de sustentabilidade, considerando os efeitos prejudiciais da geração 
termoelétrica, também apresenta fins indutores, voltados à garantia ao acesso à eletricidade por todos os 
cidadãos paulistas. 

270  BRASIL. Art. 42, § 18, alínea “d.4”, alínea “b.14”, “alínea a.12”, alínea “c”, respectivamente, do Decreto 
de Minas Gerais n.º 43.080, de 13 de dezembro de 2002. Disponível em: 
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Além dessas previsões, existem as seguintes hipóteses de isenção: operações de 

consumo de energia elétrica relacionadas à saída para unidade consumidora “Residencial 

Baixa Renda”, cujo faturamento mensal corresponda ao consumo médio de até 3 kWh por 

dia; à saída destinada a produtor rural para uso na irrigação na área do Instituto de 

Desenvolvimento do Norte e Nordeste MG (IDENE); e à saída, em operação interna, de 

energia elétrica produzida em Central Geradora Hidrelétrica (CGH), usinas geradoras de 

energia elétrica de fonte solar, eólica e outras fontes alternativas de energia.271 

Verificamos a partir de tais exemplos das legislações de São Paulo e Minas 

Gerais que, em geral, o legislador quantificou o ICMS sobre energia elétrica com base nas 

peculiaridades do consumidor final, sendo perceptível a prevalência de critérios de função 

indutora. 

No caso do uso residencial, apuramos que o legislador se pautou pela efetiva 

quantidade utilizada, reservando o agravamento da alíquota em 25% e 30%, 

respectivamente, apenas para aqueles consumidores cujo gasto de energia elétrica é mais 

expressivo. 

Em São Paulo, como vimos, a quantificação do imposto subdivide-se em três 

classes de acordo com o dispêndio, podendo o consumidor ser isento (uso de até 90 kWh), 

suportar alíquota de 12% (uso de 90 a 200 kWh) ou, por fim, de 25% (uso acima de 200 

kWh). Em Minas Gerais, há igualmente uma previsão de isenção para o consumo médio de 

até 3 kWh por dia. 

Importante destacar que a concessão de isenções – de natureza técnica, diga-se 

de passagem – àqueles cujo consumo é diminuto denota a observância ao princípio da 

capacidade contributiva na espécie, pois inegavelmente existe uma correlação lógica entre 

a ideia de um menor poder aquisitivo e a demanda mais baixa por eletricidade.  

Logo, constatamos que tais legislações estaduais não esbarram na proibição da 

incidência do ICMS sobre o mínimo vital, que é correlata a tal princípio. 

Outro ponto importante a se considerar é que as quantificações dos percentuais 

do ICMS supramencionadas estão, de alguma forma, pautadas pelo viés de promoção da 

 
                                                             

<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/d43080_2002.htm>. Acesso em: 
27 out. 2018. 

271  BRASIL. Anexo I do Decreto n.º 43.080, de 13 de dezembro de 2002. Disponível em: 
<http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/decretos/d43080_2002.htm>. Acesso em: 
27 out. 2018. 
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preservação ecológica, porque também não podemos negar a existência de um liame direto 

entre a quantidade de energia elétrica consumida e o impacto ambiental proporcionado. 

Geraldo Junio de Sá Ferreira trata dessa implicação existente entre intensidade 

do consumo e desestímulo fiscal, argumentando que motivações normativas indutoras em 

prol da sustentabilidade justificariam o aumento das alíquotas diante de um gasto maior. 

Vejamos: 

O conceito de essencialidade no caso da energia elétrica deve levar em 
consideração o desestímulo ao consumo abusivo e a escassez deste 
produto. Como é sabido, a energia elétrica e sua geração é 
predominantemente dependente dos recursos hídricos disponíveis e estes, 
além de já escassos, dependem imensamente do volume de chuvas para 
sua manutenção.   

Assim, exatamente por ser um bem essencial para a vida humana, o 
consumo da água, analisado aqui como força motriz da geração de 
energia, deve ser analisado de forma a estimular o consumo consciente e 
evitar o desperdício.  

Desta forma, não se aplica aqui o raciocínio de que quanto mais 
necessária para a população mais barata deve ser a mercadoria, pois a 
preocupação perpassa pela essencialidade da manutenção do 
abastecimento inclusive para as futuras gerações.  

Uma alíquota uniforme, no caso da energia elétrica, reduz a conta de 
alguns consumidores, mas estimula o aquecimento de piscinas, a 
instalação de saunas, a climatização de adegas, a utilização de bens de 
grande consumo, o uso concomitante de diversos aparelhos elétricos, sem 
qualquer controle da energia. Em termos de política fiscal distributiva e 
social é melhor que todos recolham e o Estado, aplicando a seletividade, 
forneça isenções para alguns casos e subsidie, por exemplo, programas de 
instalação de equipamentos solares, ou forneça serviços e bens 
igualmente necessários, como medicamentos, transporte, e educação.272 

Sem dúvida, há margem para cogitarmos um melhoramento nessa sistemática de 

graduação de alíquotas do ICMS à luz do critério da sustentabilidade, que idealmente 

poderia estar voltada não só ao estímulo do consumo em menor quantidade da energia 

elétrica, como também ao incentivo da opção dos consumidores por fontes renováveis e 

diversificadas.  

Seria salutar, por exemplo, se fosse conferida ao consumidor a possibilidade de 

optar pela fonte geradora que abastece sua residência com eletricidade, concedendo 

 
                                                             
272  FERREIRA, Geraldo Junio de Sá. Da constitucionalidade das normas estaduais que estabelecem 

alíquotas de ICMS sobre o fornecimento de energia elétrica em patamares superiores às operações em 
geral. Tese apresentada no XLIII Congresso Nacional de Procuradores dos Estados e do Distrito Federal. 
São Paulo: Anape, 2017. p. 8. 
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isenção àqueles que preferissem, por exemplo, a matriz eólica.273 Todavia, infelizmente, 

essa ainda não é a realidade brasileira. 

Ainda assim, a implicação entre consumo de energia elétrica e sustentabilidade é 

uma questão importante a ser considerada para exame do tema e a atual previsão normativa 

de percentuais diversificados já expressa relevância nesse sentido. Parece razoável, então, 

que seja aplaudida ao menos até que sobrevenha uma graduação mais finamente detalhada, 

sobretudo se lembrarmos que o barateamento da aquisição de energia elétrica aos 

consumidores que já fazem alta utilização tem o condão de viabilizar o desperdício no 

consumo. 

O Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada, reconhece que a 

constatação da efetivação da essencialidade de determinada mercadoria, de acordo com o 

art. 155, § 3.º, II, da CF/1988, depende necessariamente de que se faça uma análise 

comparativa em relação às demais incidências e alíquotas do ICMS previstas pela 

legislação estadual e distrital.274  

Em outras palavras, examinar a compatibilidade entre a alíquota de ICMS 

estipulada para determinada mercadoria e a essencialidade desta pressupõe que se olhe 

para toda a regulação fiscal que lhe é conferida, a fim de identificar se há coerência ou não 

com o todo. 

 
                                                             
273  Melissa Guimarães Castello chama a atenção para o fato de que, no Reino Unido, existe a possibilidade 

de que o consumidor final escolha a fonte de energia que abastece sua residência, se oriunda de matrizes 
mais nocivas ao meio ambiente ou não (UK Secretary of State for Trade and Industry. Our Energy 
Future – creating a low carbono economy. TSO, 2003 apud CASTELLO, Melissa Guimarães. A 
seletividade do ICMS e os parâmetros delineados pelo direito ambiental – um estudo de caso do setor de 
energia elétrica cit., p. 1-11). 

274  “Processual civil e tributário. Mandado de segurança. ICMS. Energia elétrica e comunicação. Alíquota. 
Seletividade conforme essencialidade. Inconstitucionalidade. Writ contra lei em tese. Impossibilidade. 
Violação do princípio da seletividade. Ausência de prova pré-constituída. 1. Hipótese em que a 
recorrente impetrou mandado de segurança preventivo contra a exigência de ICMS sobre serviços de 
comunicação e de fornecimento de energia elétrica. Argumenta que a alíquota fixada em 29% pela 
legislação goiana viola o princípio da seletividade, de fundo constitucional, conforme a essencialidade da 
mercadoria e do serviço. [...] 11. A seletividade conforme a essencialidade do bem somente poderia ser 
aferida pelo critério de comparação. Embora seja inequívoca a importância da energia elétrica e dos 
serviços de comunicação, a violação da seletividade não ficou demonstrada. 12. O impetrante apenas 
argumenta que a alíquota de 29% seria inadequada para a hipótese. Não há como aferir ofensa ao 
princípio da seletividade sem ampla e criteriosa análise das demais incidências e alíquotas previstas na 
legislação estadual. Esse estudo não foi apresentado com a inicial e, mesmo que fosse, a controvérsia a 
respeito demandaria dilação probatória adicional, o que é incompatível com o rito do mandamus. 13. 
Recurso ordinário não provido” (STJ, RMS n.º 28.227/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2.ª Turma, j. 
24.03.2009). 
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Nesse sentido, não podem passar despercebidos os incentivos fiscais, 

anteriormente mencionados, outorgados mediante deliberação conjunta das unidades da 

federação, para produção e consumo de energia elétrica por fontes alternativas, 

comprovando uma preocupação efetiva em tutelar a questão de renovação da matriz 

energética mediante a tributação extrafiscal. 

Merecem destaque também outras formas específicas de direcionamentos 

comportamentais inspirados pela motivação ambiental encontradas na legislação, como a 

variação implementada por Minas Gerais na irrigação por produtores rurais, que é tributada 

em 18% caso seja feita no período do dia e em 12% quando realizada no período da noite.  

Cuida-se de uma medida excelente para ilustrar como a incidência do ICMS 

pode fomentar a modificação da forma como se consome a energia elétrica, uma vez que o 

percentual cobrado varia simplesmente conforme o momento em que o consumidor opta 

por realizar a irrigação, estimulando que o faça no período noturno, quando a perda por 

evaporação é menor, viabilizando a diminuição do gasto da eletricidade. 

Observando o contexto no qual se insere, temos que o agravamento da alíquota 

do ICMS sobre o consumo residencial de energia elétrica pode ser encarado, assim, como 

mais uma providência do legislador formatada para esse tipo de indução, entre tantas 

outras.  

Não se consubstancia em um ato isolado dos Estados e Distrito Federal, mas está 

contextualizada no sistema jurídico, e sua compatibilidade com a Constituição Federal 

deve ser analisada a partir de cotejo com as demais previsões relacionadas ao tema. 

Por fim, no que diz respeito ao impedimento decorrente da vedação do efeito 

confiscatório, como mencionamos no subcapítulo 4.3, há entendimento doutrinário que 

acolhe a possibilidade de ampliação do conteúdo dessa limitação em hipóteses de 

tributação extrafiscal, uma vez que outros valores tutelados constitucionalmente, ao lado 

da propriedade, garantem-lhe o devido esteio.275 

Dessarte, recordando a implicação entre vedação do efeito confiscatório dos 

tributos e a noção de incidência fiscal proporcional, os próprios parâmetros para medição 

da proporcionalidade no ICMS sobre energia elétrica consumida em residências podem ser 

enxergados como flexibilizados pelo intérprete da norma. 

 
                                                             
275  HORVATH, Estevão. O princípio do não-confisco no direito tributário cit., p. 97. 
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É certo que cabe ao Supremo Tribunal Federal dizer, examinando a legislação 

estadual e distrital relacionada à temática, se há constitucionalidade ou não na fixação de 

tais percentuais de 25% e 30%. 

Os argumentos trazidos pelos consumidores finais nas demandas nas quais se 

discute a incidência de percentual alto de ICMS sobre energia elétrica são legítimos, diante 

da elevada importância que a utilização dessa mercadoria exerce em nossas vidas. No 

entanto, a eles se contrapõe a tese exposta, de que referida medida guarda coerência com as 

diretrizes máximas de nosso sistema jurídico constitucional, que autoriza a utilização de 

critério de comparação entre consumidores calcado em práticas de racionalização do 

consumo e de preservação da natureza. Não deveria, portanto, passar despercebida pelo 

STF no julgamento de mencionado RE n.º 714.139/SC (Tema n.º 745) a análise quanto aos 

fundamentos constitucionais permissivos à utilização do ICMS como instrumento de 

indução ao consumo sustentável, quais sejam os arts. 155, § 2.º, III, e 170, VI, da CF/1988, 

que aglutinam a ideia de “essencialidade ambiental”, por nós abordada no presente estudo. 

À luz das razões elencadas ao longo da presente dissertação, reputamos que os 

percentuais mais elevados, per se, não implicam em violação às limitações constitucionais 

impostas para graduação do encargo fiscal do ICMS sobre energia elétrica, sobretudo 

diante do contexto fático e normativo no qual se insere. É lídimo pensar que a tributação 

coloque uma barreira implícita ao consumo elevado de eletricidade, a partir da qual se 

compreenderia como excessivo. Precificar os efeitos da geração e distribuição dessa 

mercadoria é salutar para conscientização ambiental e para evitar desperdícios. Quanto 

muito, é de se cogitar uma modificação dos parâmetros que qualificam um consumo como 

excessivo ou tolerável, a fim de que melhor reflita os efeitos indutores esperados, mas não 

o agravamento da alíquota propriamente dito. 

Finalmente, consignamos que o raciocínio exposto no presente subcapítulo pode 

ter aplicabilidade em outros setores econômicos, com base em dados científicos que o 

justifiquem, tendo sido por nós destacado o exame da racionalização do consumo da 

energia elétrica apenas em razão da atualidade dos debates concernentes. 
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5. CONCLUSÃO 

Ante o discorrido, apresentamos as bases jurídicas pelas quais o ICMS mostra-se 

como instrumento apto e legítimo à indução ao consumo sustentável, resultando nas 

seguintes conclusões. 

O Estado se vale dos tributos como meio para realização dos objetivos 

fundamentais que lhe estabeleceu o constituinte, seja pela aplicação do produto da 

arrecadação para financiamento das prestações públicas, seja implementando-as 

diretamente com a incidência tributária.  

A indução tributária, ou extrafiscalidade em sentido estrito, é uma das maneiras 

pelas quais desempenha esse mister. Nela, o tributo opera como instrumento econômico 

para intervenção estatal nas relações econômicas, estimulando ou desestimulando certas 

condutas com promessas de vantagens ou com ameaças de prejuízos àqueles que suportam 

o ônus fiscal. Impõe-se que seja conduzida à luz das normas constitucionais, levando em 

conta, coerentemente, todos valores manifestados pelos princípios dos direitos tributário e 

econômico. 

Um dos principais objetivos fundamentais que a Constituição Federal de 1988 

estabeleceu ao Estado brasileiro é o dever de defender e preservar o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado às presentes e às futuras gerações, reconhecendo-o como 

condição sine qua non da existência humana (art. 225, caput). 

A Lei Maior, igualmente, materializou a noção de desenvolvimento sustentável 

no sistema jurídico vigente, ao prever que a ordem econômica deve observar o princípio da 

defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto 

ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação (art. 170, 

VI). 

A sustentabilidade diz respeito à modificação de paradigmas nas relações sociais 

para que passem a ser realizados em observância à premissa de esgotabilidade dos recursos 

naturais, e, consequentemente, que seja revertida a profunda crise ecológica experimentada 

na atualidade. É representada tanto por providências para o esverdeamento da economia 

(sustentabilidade fraca) quanto, em uma etapa mais avançada, por uma verdadeira 

transmutação da realidade social, na qual a ética ecológica venha passar a ser a base de 

todas as condutas humanas (sustentabilidade forte). 
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A tributação com fins ambientais é uma modalidade de indução tributária, 

atuando paralelamente a normas de repressão de tutela do patrimônio natural. Por meio 

dela, exações previstas pelo sistema jurídico servem ao desiderato estatal de internalizar os 

custos ambientais das atividades econômicas, fomentando a adoção de novas escolhas pela 

sociedade. 

O ICMS é um imposto da competência dos Estados e do Distrito Federal, que 

que incide sobre o consumo. Caracteriza-se pela imposição indireta, uma vez que o custo 

fiscal é suportado economicamente pelo consumidor final, aquele que paga o tributo 

embutido no preço da mercadoria ou serviço adquirido. Embora seja regulado pela 

legislação estadual e distrital, tem seu regime jurídico marcado por normas 

uniformizadoras, como leis complementares, resoluções do Senado Federal e convênios do 

Confaz, em razão de ser dotado de caráter nacional. A variação quantitativa desse tributo 

depende da observância de tais preceitos, evidenciando a importância da atuação conjunta 

e uníssona das unidades federadas em políticas de extrafiscalidade correlatas. 

Referido imposto pode prestigiar fins ambientais, uma vez que sua incidência é 

capaz de produzir efeitos indutores relacionados ao fomento do consumo sustentável, 

propósito estabelecido em compromissos internacionais firmados pela grande maioria de 

países, inclusive o Brasil, como a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da 

ONU.  

Ele tem o condão de influenciar diretamente o ato de escolha dos consumidores, 

seja por meio do agravamento dos percentuais cobrados, seja mediante a concessão de 

incentivos fiscais, com destaque para as isenções, reduções de alíquotas e de base de 

cálculo.  

A depender das metas de indução desejadas, pode se voltar não só a alterações 

do que se consome, estimulando a aquisição de produtos “ecoeficientes”, mas também à 

modificação de como se consomem certos itens, incentivando que sejam consumidos 

racionalizadamente. 

A tributação com fins ambientais, por definição, implica tratamento desigual 

entre os contribuintes obrigados ao pagamento de um mesmo tributo, propositalmente 

privilegiando ou onerando alguns em relação aos demais, de acordo com o vetor axiológico 

da norma indutora. Aqueles particulares cuja conduta esteja mais alinhada à preservação 
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ecológica tendem a ser beneficiados pelo fisco, como reflexo dos valores de justiça e 

solidariedade. 

As políticas fiscais de indução ao consumo sustentável por intermédio do ICMS 

são constitucionais, uma vez que o tratamento tributário diferenciado que dela decorre 

encontra esteio nos valores e princípios da Carta Magna que cedem conteúdo à norma de 

igualdade na espécie.  

Alicerçam-se tanto no princípio da defesa do meio ambiente na ordem 

econômica, disposto no art. 170, VI, da CF/1988, como no princípio da seletividade, em 

função da essencialidade das mercadorias ou dos serviços (art. 155, § 2.º, III, da CF/1988), 

que é o principal fundamento jurídico da variação da carga fiscal nos impostos indiretos 

que atingem o consumo. 

A norma principiológica da seletividade com base na essencialidade do 

elemento consumido pode ser compreendida em duas acepções e, como consequência, 

assumir funções normativas e conteúdo deôntico distintos em cada uma delas. 

Se a expressão essencial é compreendida sob a perspectiva do ato de consumo 

individual, levando em conta as necessidades pessoais do consumidor, ela orienta a 

distribuição do encargo tributário entre as pessoas, culminando que mercadorias e serviços 

básicos sejam pouco ou nada tributados, enquanto aqueles supérfluos sejam alcançados por 

percentuais mais elevados. Atuando nessa função distributiva, referido preceito possui 

conotação obrigatória, inclusive no ICMS, uma vez que se apresenta como a única medida 

de comparação entre os consumidores prevista pelo constituinte para densificação da 

norma de igualdade na imposição indireta. 

Se, por outro lado, o termo essencial é interpretado sob o viés do interesse 

público, considerando todos os atos da cadeia de produção, desde a apropriação dos 

recursos naturais utilizados como matéria-prima, esse princípio informa a intervenção dos 

Estados e do Distrito Federal na ordem econômica mediante a tributação, a fim de 

estimular modificações comportamentais na sociedade. Impõe que mercadorias e serviços 

tidos por fundamentais sob a ótica da coletividade – por conta dos efeitos propagados no 

processo de produção ou dos reflexos advindos do respectivo uso ou gasto – sejam pouco 

ou nada tributados, enquanto aqueles itens prescindíveis, por esse espectro, sofram a 

incidência de altas alíquotas. Quando atua nessa função indutora, a norma do art. 155, § 

2.º, III, da CF/1988 é, agora sim, caracterizada pela facultatividade, podendo ser aplicada 
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ou não pelo legislador estadual e distrital, conforme discricionariamente escolha 

implementar alguma política fiscal de indução nesse sentido. 

Logo, o conteúdo desse princípio pode não ser construído apenas e tão somente 

com parâmetro no ato de consumo, que finaliza a cadeia produtiva, uma vez que reputar 

uma mercadoria ou serviço como essencial pode pressupor o exame de todas as etapas 

anteriores, bem como a avaliação dos reflexos residuais gerados pela respectiva utilização.  

A garantia de um meio ambiente sadio para as presentes e próximas gerações 

também pode influenciar na formação do conteúdo do princípio da 

seletividade/essencialidade, quando concebida pela vertente coletivamente considerada. 

Uma mercadoria ou um serviço caracterizar-se-ia como essencial conforme seu processo 

de produção ou o respectivo modo de fruição esteja alinhado aos cânones da 

sustentabilidade. Falamos, dessarte, em uma “essencialidade ambiental”. 

Nesse caso, a própria identificação da mercadoria ou do serviço como essencial 

já leva em consideração a missão de preservação ambiental. A coerência entre ambas 

qualidades – essencialidade e sustentabilidade – se dá organicamente. A norma do art. 155, 

§ 2.º, III, da CF/1988 não conflita com a do art. 170, VI, ambos da CF/1988. Ao contrário, 

confirma-a.  

O princípio da capacidade contributiva destina-se, na hipótese do ICMS 

empregado com função indutora ao consumo sustentável, a impor limitações à variação do 

quantum cobrado, impedindo que a elevação das alíquotas cobradas caracterize efeito 

confiscatório – observando que, aqui, esse limite tem conteúdo flexibilizado diante da 

aplicação extrafiscal da norma tributária –, bem assim, obstando que o imposto alcance o 

mínimo existencial, forçando a concessão de isenções técnicas. 

A não observância de tais parâmetros tende a acarretar arbitrariedade na 

desigualação do tratamento tributário. 

Ademais, políticas públicas desse jaez devem ser implementadas conforme 

discricionariamente os Estados e o Distrito Federal entendam que sejam necessárias, 

adequadas e proporcionais relativamente às demais medidas aptas à promoção do consumo 

sustentável. 

Diante dessas conclusões, examinamos casos concretos relacionados a medidas 

de estímulo ao consumo sustentável mediante o ICMS, v.g., à promoção ao consumo de 

combustíveis com menor emissão de poluentes, de alimentos em cuja produção não 
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tenham sido utilizados agrotóxicos, de produtos cujo ciclo de produção adota a reciclagem, 

bem como ao fomento do consumo consciente e racionalizado de energia elétrica. 

Manifestamos, em remate, nossa opinião no sentido de que a modificação de 

comportamento da coletividade em prol da sustentabilidade é tarefa árdua que deve ser 

buscada paulatinamente ao longo dos tempos, quiçá pressupondo inúmeras gerações para 

que seja plenamente efetiva. Encarando-o como um processo intergeracional, dividido em 

uma infinidade de etapas, vislumbramos que o emprego do ICMS para indução ao 

consumo sustentável é apenas uma das possibilidades para se alcançar novos paradigmas 

no tocante à preservação ambiental. Para que seja eficiente, é importante que seja 

conduzido pelas autoridades públicas aliado a outras medidas, como a punição de condutas 

ilícitas que ensejam a degradação dos ecossistemas ou outras providências educativas e de 

conscientização ecológica. 
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