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REGIMEJURIDICO DOS INCENTI\ 

Sabemos que a denominação, por si só, não define a natureza de 
um instituto jurídico. O uso dos termos incentivo, benefício ou alívio, 
portanto, não basta para distinguir. Para tanto, é necessário o exame 
dos efeitos que cada um terá na relação jurídica estabelecida entre 
fisco e contribuinte. 

O adjetivo fiscal que segue cada um dos substantivos indicados na 
pergunta leva não só a uma associação direta com o tema tributário, 
mas também a uma ideia de diminuição ou eliminação do tributo que 
seria devido caso o incentivo, o beneficio ou  alivio não existissem. 

Assim, adotaremos nessa e nas respostas seguintes a noção básica e 
geralmente aceita de que os incentivos, benefícios e alívios fiscais são ins-
trumentos de intervenção do Estado na economia, mediante o uso da 
função extrafiscal dos tributos, através dos quais estimula ou desestimu-
la a prática de determinadas condutas, no sentido de atender a interesses 
juridicamente protegidos, podendo ser usados como sinônimos. 

A história registra várias situações nas quais a carga tributária 
aumentou exponencialmente ao mesmo tempo em que surgiram os 
favores fiscais dirigidos a grupos sociais que ajudavam a manter a es-
trutura do poder político então dominante. A França de Luiz XVI é 
exemplo disso. 

Em decorrência dessa lição do passado, devemos 
1
encarar com 

cuidado a intervenção do Estado na economia, dispensando ou redu-
zindo o pagamento de tributos, para que se evitem os antigos favores 
da coroa. 

Hoje não há espaço para favores tributários. As garantias consti-
tucionais da isõnomia e da estrita reserva legal levam à necessária ge-
neralidadeda tributação e impedem que o fisco eleja alguém como 
merecedor de favores. 

O que permite a concessão de incentivos fiscais é a possibilidade 
dê seu uso como poderosa ferramenta de redistribuição de riqueza e 
combate às desigualdades, conferindo efetividade aos objetivos fun-
damentais perquiridos pela República Federativa do Brasil indicados 
no art. 32  da Constituição, que em vários outros de seus dispositivos 
faz expressa referencia tanto a incentivos fiscais como a beneficios fis-
cais, a saber: 

(a) incentivo regional relacionado a isenções, reduções ou diferi-
mento de tributos federais (art. 43, §2°, III); 

(b) incentivos fiscais a permitir a poss: 
tributo federal com incidência diferenciadl 
mover o equilíbrio dó desenvolvimento so 
versas regiões do País (art. 151, 1); 

(c) incentivos e beneficio  fiscais como 
vado à lei complementar em relação a  IC 
XII, "g"; e art. 156, § 3 2, III); 

(d) incentivos e beneficios fiscais ao pro 
pessoa em débito com contribuições para a s 

(e) a previsão do uso de incentivo fiscal 
tos à proteção especial à criança, ao adoles 
§ 3°, VI). 

Por outro lado, essas normas indicam cl 
ção, ao mesmo tempo que permite, delim 
benefícios fiscais. 

Em síntese, os incentivos fiscais, os be: 
fiscais, ou qualquer meio pelo qüal seja redi 
relação 'a determinado grupo de contribuir 
pessoas, das coisas ou das situações envol'v 
fundidos com meros favores, e devem, ante 
cessidade de intervenção do Estado na ecor 
de algum interesse público primário e em 
cipio da isonomia, no que ficam sujeitos a 
dos tributos aos quais digam respeito' 

1.2 A isenção é um incentivo fiscal? E a alíq 
A redução da base de cálculo? São incei 
para concedê-los? 

I A Ásenção,  decorre do poder de tribut 
esse poder que somente pode ser estabeleci 
der a um interesse geral. Apenas a lei pode 

I 'l.No decorrer de todo otexto colocaremos em 
de a  cada uma das perguntas com o máximo de objei 
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rência da estrita reserva legal para a criação de tributos. O ente estatal 
que pode criar o tributo é quem tem legitimidade para instituir isen-
ções relativas a esse mesmo tributo. 2  Quando a nossa Constituição 
estabelece que as isenções, os benefícios e os incentivos fiscais relativos 
ao ICMS e ao ISS sejam tratados por lei complementar, cria exceção 
que vem a confirmar a regra geral e decorre de uma tentativa de evitar 
a chamada guerra fiscal.3  

Não é favor, pois está sujeita ao regime jurídico tributário e deve 
obediência ao princípio da isonomia, como destacado por Souto 
Maior Borges. 4  Uma vez prevista- em lei, a isenção deve ser aplicada a 
todo aquele que atender às condições legalmente estabelecidas para o 
seu gozo. 

Hugo Machado faz excelente estudo sobre a isenção tributária ao 
comentar os arts 176 e seguintes do Código Tributário Nacional, ao qual 
remetemos o leitor interessado em aprofundar o exame da matéria. 5  

A isenção implica excepcionar a hipótese de incidência tributária, 
reduzindo o seu âmbito originário para excluir pessoas, coisas ou si-
tuações em face de condições intrínsecas a essas pessoas, coisas ou si-
tuações. Sendo assim, somente quando essa exceção à hipótese de in-
cidência tributária (isenção) for usada como instrumento de 
intervenção na economia através do qual o estado busque estimular 
determinada conduta, será a isenção um incentivo fiscal. 

Como o incentivo fiscal, por sua própria natureza, encerra uma 
redução do ônus tributário, as isenções corporificam um dos meios 
mais utilizados para a sua concessão. Não é correto, contudo, dizer que 
isenções sempre serão incentivos fiscais, pois em muitos casos sua con-
cessão tem outra finalidade, como se verá na resposta à pergunta que 
vem a seguir. 

2. CF/1988, art. 151, III. 
3. Guerra fiscal é expressão amplamente utilizada para designar as iniciativas de 

Estados e Municípios no sentido de atrair empresas para seus territórios oferecendo 
reduções de seus tributos, muitas das vezes por meio de isenções. Atribuindo ao 
legislador complementar a competência para tratar das isenções de ICMS e 155, o le-
gislador constituinte buscou dificultar a autolimitação do poder de tributar (CF/ 1988, 
art. 155, § 2, XIII, "g";  e art. 156, § 3, III). 

4. José Souto Maior Borges, Teoria Geral da Isenção Tributária, 32  ed., São Paulo, 
Malheiros Editores, 2001, p. 63. 

5. Hugo de Brito Machado, Comentários do Código Tributário Nacional, vol. III, 
São Paulo, Atlas, 2005, p.-593. 	 -- 
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O termo alíquota zero encerra uma co 
medida em que alíquota é expressão matei 
de um todo, sem deixar resto. Assim, zero-
parte de um todo, ou melhor, zero não é1 
representa exatamente a ausência de valor. 
- 	Fruto da criatividade dos- agentes do -fi 
lizada -como uma forma de o Poder Execu 
sem se submeter àreserva legal, -restando 
poderia vir a enfrentar quando e se preten 
buto. Para tanto, -  bastaria restabelecer um 

Esse instrumento foi e ainda é muito i 
posto sobre Produtos Industrializados - II 
que a tabela de incidências desse imposto, c 
a alíquota zero. - - - 

Atualmente, a União Federal tem uti] 
bém na legislação que regula as contribuiçi 
com a finalidade de dispensar o pagament( 
o igual objetivo de permitir ao Poder Exe 
dessa alíquota. 6 Nesses casos a alíquota ze 
nada, se distingue da isenção. Ou seja, quai 
nas quais não sèrá exigido o pagamento d( 
mina alíquota zero, nada mais está a faze 
Portanto, como a lei não pode delegar com 
vo para alterar as alíquotas das  referida 
ofende a garantia da reserva de --lei e contr 
tuição Federal,7  sendo -  inválida qualquer t 
quotas por ato infralegal. - 

De qualquer forma, pode ser dito cor 
zero tem sido amplamente empregada con 
cessãô -de incentivos fiscais. - - - 

6. Lei 10.63712002, art. 22 	" 32• Fica o Po 
zir a O (zero) e a restabelecer a alíquota incidente 
venda de produtos químicos- e farmacêuticos, classi 
TIPI, sobre produtos destinados ao uso em hospitai 
e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pe 
anatomia patológica,. citológica ou de análise  cli 
30.02, 30.06, 39.26, 40.15 é 90.18, e sobre semens e 1 

da TIPI" (-Redação dada pela Lei-ri. 11.488, de 2007) 
- 	7. CF/ 1988, art. 150, 1. 
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Com a imunidade, a situação é bem diferente.- Os casos de imuni-
dàde previstos na Constituição não configuram qualquer tipo de in-
ëentivo ou beneficio. São típicas limitações: ao poder de tributar. A 
imunidade: é um critério demarcadór da própria competência tributá-
ria, que decorre da importância -dada pelo -lëgislador constituinte à 
proteção das liberdades contra o poder do Estado, que pode facilmen-
te destruí-Ias cm o uso da tributação- Para afastar a possibilidade: de 
abuso, a Constituição limitou a competência -tributária para cobrar 
impostos-. sobre determinados ícones libertários, tais como a forma 
federativa de organizaçãopolítica, as liberdades de culto, ideário poli 
tico, sindicalização, pensamento e, ainda, a assistência- social. 3  

Baleeiro ressalta que a imunidade conferida aos livros, jornais, 
periódicos e ao papel destinadoà sua impressão, por exemplo, decorre 
da defesa da liberdade de pensamento e de crítica e debate partidário 
através da imprensa. Vale notar o seu registro, hoje muito atual, de que 
já houve oTemprego-extrafisçal de imposto para restringir a. liberdade 
de imprensa. 9 -- 	--: 

Exatamente em razão de a imunidade tributária ser um dique de 
contenção do poder, o Supremo Tribunal Federal tem conferido inter-
pretação teleológica ao instituto, "a emprestar-lhe abrangência maior, 
com o escopo de assegurar à norma supralegal máxima efetividade" . 10  

Decididamente, a imunidade tributaria não e incentivo ou benefi-
cio fiscal nem meio para concede-lo 

A pergunta relaciona, ainda, a redução da base de calculo A base 
de cálculo é elemento essencial na criação do tributo. No dizer de Ata-
liba, que prefere a expressão base imponível, é a dimensão do aspecto 
material da hipótese de incidencia do tributo E propriamente uma 
medida sua" 

A redução da base de calculo, portanto, implica a necessaria redu-
ção do valor do tributo e está sujeita à reserva legal, sendo frequente-
mente empregada como forma para a concessão de incentivos- fiscais. 

8. CF/18, art. 150, VI. 
9.-Aliomar Baleeiro, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 7 ed., Rio 

de Janeiro, Forense; l997,-pp. 340-349. 
iO. STF, RE627.815/PR, Plenário, unânime, rei. Mm. Rosa Weber, j. 23.5.2013, 

disponível em <www.stf.jus.br>. 
11. Geraldo Ataliba, Hipótese de -Incidência Tributária,& ed., I5 tir., São Paulo, 

Malheiros Editores, 2014, p. 108. 

Lembramos, por fim, que na legislaçãc 
dos são utilizados créditos presumidos e di 
pagar o imposto, como meios para a conce: 

O crédito presumido não decorre da e 
tomada de serviços (por isso presumido), 1 

sua dedução na apuração do valor do imp( 
curnulatividade. 

O diferimento é a postergação dó pag 
mesmo restando devido em determinada oç 
to adiado -para um momento futuro. Existe 
tergação transfere a obrigação de pagar para 
do adiante na sequência das operações com 
Alguns Estados tratam abertamente o diferin 
rã isenção, quando a obrigação de pagar .o ii 
sada- pelo simples decurso de tempo, como 
dente na importação de bens destinados a in 
de indústrias beneficiadas por seus program 

1.3 Uma redução do ônus tributário decorreu 
cidade contributiva, como o limite de is 

- imóveis residenciais de pequeno valor, por 
vofiscal? Ë a redução estabelecida em fun 
do pelo contribuinte como uma doença? 

- Guardando coerência com o conceito qu 
tivo fiscal, ou seja, de que consiste - em maio: 
tratamento diferenciado e menos oneroso da( 
como -forma de -o Estado estiimilar -a -prática 
na busca de atender à realização de um objeti 
toda -a -sociedade, a resposta a essa pergunta h 

Ausência de capacidade contributivá não 
justifique a Concessão de um -incentivo fisca 
para a instituição do tributo 

A faixa de isenção prevista na tabela do iii 
exemplo, não cuida de qualquer incentivo, ,  ap 
conseguir inteiramente, o-princípio da capaci 
maior deveria ser o valor -fora do alcance do ii 
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Da mesma forma, -a isenção. do pagamento do imposto sobre a-
renda dada a pessoas portadoras de graves moléstias não e incentivo 
fiscal, mas uma compensação concedida pelo Estado aqueles que não 
consegue atender como deveria em face da imensa necessidade que 
tais doenças acarretam. : 

1 4 Ha diferença entre incentivos fiscais e incentivos financeiros? 

Sim. O incentivo-fiscal, como -já antes referido; decorre, necessaria 
mente, de uma redução ou exclusão do tributo que seria devido não 
houvesse tal incentivo Já o incentivo financeiro não esta diretamente 
ligado à obrigação,  tributária. Quando- o Estado concede um emprés-
timo subsidiado, adquire ações de uma- companhia ou cede um terre-
no para uso gratuito, por exemplo, esta concedendo incentivos finan-
ceiros São duas diferentes formas de mtervenção na economia 

2 Limites formais à concessão deincentivos fiscais 

2.1 Todo incentivo fiscal deve ser concedido por lei do ente tributante 
- competente para a instituição do tributo correspondente? Qual a 

natureza de disposições como as que constam, do art. 155, 
- XII, "e' e do art. 156, §30>  II, da CRI 988? São imunidades? Ex- 

cepcionais hipóteses em que- se faz possível a concessão -de isenções 

heterônomas? 	- 	- 	- 	- 	- - 

Em principio, os incentivos fiscais devem ser concedidos por lei do 
ente tributante competente para a instituição do tributo correspon-
dente. No-dizer- de Souto Maior Borges, no "poder de tributarse-con-
tém o poder de eximir, corno verso e reverso de uma medalha"» Exis-
tem, e   certo-, exceções a-  essa -regra, como veremos adiante; - - - - - - 

- -O legislador constituinteoriginário-afastou a incidência do- ICMS 
nas operações de exportação de produtos industriálizados, no- que es-
tabeleceu regra de imunidade, e atribuiu competência ao legislador 

- complementar para,excluir da:incidência- desse imposto -  serviços -e 

12. José -Souto Maior Borges, Teoria Geral da Isenção--  Tributária, cit., p 30.  

outros produtos, exclusãoo-ess-a que, por n 
Constituição, não -é hipótese de imunidade 

Com -a Emenda Constitucional 42/20 
nou-se bem mais ampla, passando o- ICMS 
ções que destinem mercadorias para o e 
prestados a destinatários no exterior, assc 
aproveitamento do montante- do imposto 
prestações anteriores' - - -- 

A norma introduzida- pela emenda al 
ziou a autorização- antes dada ao legislador 
da incidência do ICMS, nas exportações 
outros produtos alem dos antes menciona 
complementar pudesse ainda vir a excluir,  
casos de exportação nos quais os créditos 1 

rações não possam ser aproveitados, -o que 
são em lei complementar.' 3  -- - - - - 

- Em relação ao ISS, -permanece a indica 
321  II, -de que cabe à lei complementar excli 
portação de serviços para o exterior, o que 
mentar 116/2003 (art. 22, II). Não se trata 
mitação da competência não parte direi 
necessitando ser regulada por lei complem 

Essa regra pode ser vista como estabele 
são de isenção heteronoma Preferimos, ei 
vando em conta o contexto constitucional 
estabelece um regime de tributação diferen 
exportação, no qual há a necessidade de e 
apenas nas exportações. -Ela- - não autoriza a  
isenções relativas ao ISS (isenção heterônor 
xo da diretriz constitucional que considera i 
operações de exportação. Tal diretriz consti 
pelo legislador nacional. Podemos classificai 
ção,- utilizando a terminologia de Bonavide, 
diferida, 14  pois nãõ se dirige unicamente ao 

- 113. CF/1988, art. 155, § 2°, XII, "f". 
- 14. Paulo -Bonavides, Curso de Direito onstituci( 

ros Editores, 2015, pp. 224-227. 	- 
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indistintamente, desde o primeiro momento, aos cidadãos e aos de-
mais órgãos estatais. A lei complementar (nacional) não apenas pode, 
como deve tratar dessa específica hipótese de isenção, finalmente po-
sitivada na Lei Complementar 1 16/2003. 1 5 

 

2.2 Há limites a serem observados pelo legislador infraconstitucional, 
quando da regulamentação de norma da Constituição referente a 
incentivos fiscais? É possível regulamentar uma faculdade previs-
ta no texto constitucional de sorte a tornar praticamente impossí-
vel o seu exercício? É o que se dá, por exemplo, com a exigência de 
unanimidade prevista na LC 2411975, como condição para a 
concessão de incentivos fiscais em matéria de ICMS? 

Quando tratamos da iniciativa de elaboração de leis que tenham 
por finalidade regular norma da Constituição, surge, naturalmente, a 
ideia de que não só a norma a ser regulada, mas também todo o texto 
constitucional impõem limites - positivos e negativos - aos quais fica 
o legislador submetido. 

Ao tratar de incentivos fiscais em materia de ICMS, a norma cons-
titucional atribui a lei complementar a competência para regular a 
forma pela qual os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar so-
bre a sua concessão e revogação 16  Dessa norma se extrai, em primeiro 
lugar, a possibilidade de concessão de isenções, incentivos e benefícios 
fiscais relativos ao ICMS, cabendo à lei complementar apenas regular 
a forma a ser adotada. 

A Lei Complementar 24/1975 regulava a maneira pela qual tais 
deliberações dos Estados e DF deveriam ser tomadas ainda no âmbi-
to do 1CM (CF/1969). Na ADI 902, o Supremo Tribunal Federal 
considerou a LC 24 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 
e apta ã regular a forma pela qual isenções, incentivos e beneficios 
podem ser concedidos no âmbito do ICMS, até porque está expressa- 

15. LC 116/2003, art. 2, 1. 
16. Art. 155. ( ... )"X1I - cabe à lei complementar: (...) g) regular a forma como, 

mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos  e benefi-
cios fiscais serão concedidos e revogados".  

mente referida no § 8° do art. 34 do AL 
considerou inválido incentivo fiscal cor 
Paulo, pois concedido à margem de de 
Distrito Federal. 

A pergunta remete, todavia, a um pc 
vante, ou seja, o exame da validade da exi 
as decisões tomadas nas deliberações dos 
embora considerando recepcionada a refe 
me da validade da exigência de unanimid 

É importante destacar que em uma 
presentantes de Estados com profundas di 
to econômico, dificilmente haverá consen 
incentivo fiscal que tenha como finalidade 
implicaria a transferência de riqueza dos 
mais carentes, o que contaria com a fra 
perderão tal riqueza. Não é razoável, port 
são desses incentivos fiscais a uma deliber; 
a inviabilizá-la. 

Nesse ponto nos acostamos ao pensa 
que muito bem analisou essa questão e a 
constitucionalidade dos dispositivos da 1 

17. 'Ação Direta de Inconstitucionalidade - 
pugnação de ato normativo de Estado diverso dac 
impõe-se a demonstração do requisito 'pertinência'. 
33.656, de 16 de abril de 1993, do Estado de:São Pai 
cinquenta por cento do valor do Imposto sobre Circ 
devido em operações ligadas aos produtos finais 
sarnento de dados. O interesse dos Estados mostri 
complementar da disciplinada matéria e esta cogita 
Complementar n. 24, de 7 de janeiro de 1975, recepi 
go 34, par. 8, do Ato das Disposições Constituciom 
da" (ADI 902 MC, rel. Mm. Marco Aurélio, Tribuna 
p. 8.941, Ement 1741-01, p. 199). 

18. LC 2411975. 'Art. 2. Os convênios a qué ali 
reuniões para as quais tenham sido convocados repi 
do Distrito Federal, sob a presidência de representa: 
reuniões se realizarão com a presença de representa 
Federação. § 2. A concessão de benefícios dependerá s 
tados representados; a sua revogação total ou parcial d 
quintos, pelo menos, dos representantes presentes" 
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que ëxigentaunanimidade para a concessão dos incentivos fiscais rela- 
: 

ções de IÇM:S conferidas  asimilares prod 
tivos ao ICMS, pois o legislador complementar, ao regular a forma negaram a atender a tal pretensão, invoc 
pela qual poderão vir a ser concedidos incentivos fiscais, tornou rnvia- que veda a União ( 	) instituir isenções 
vel tal concessão quando destinada a combater as gritantes desigualda- dos Estados, do Distrito Federal ou dos 
des regionais 1920 A questão chegou ao Supremo Tribu 

pela prevalência do tratado rnternaciona 
quando, cuida de isenção de tributos est 

2.30s  tratados internacionais podem estabelecer incentivos fiscais tratados não e a União Federal como pess 
inclusive quando relativos a tributos que seriam devidos a Estados co interno, e sim a Republica Federativa 
e Municipios 2  os entes que a integram, inclusive os Estac 

norma constitucional que proíbe a conces 
Os tratados internacionais regulam as relações entre os países que 0 Supremo Tribunal Federal conso1i 

deles participam, e, no Brasil, cabe ao Presidente da Republica subscre Sumula 575 	A mercadoria importada de 
vê-los, ficando ainda sujeitos a referendo do Congresso 	21  Al- membro da ALALC, estende-se a isenção d 
guns desses tratados estabelecem a igualdade de tratamento tributário mercadorias concedida a similar nacional", 
entre os produtos nacionais e aqueles oriundos dos paises signatarios tiça, na Sumula 20 A mercadoria importad 

O GATT (General Agreement on Tariffs and Trade - hoje OMC), e isenta do 1CM, quando contemplado com 
por exemplo, dispõe consagrando o tratamento tributário isonc 

portados dos países signatários do GATT e 

Os produtos originários de qualquer Parte Contratante importados no Comentando a sumula do STF acim 

territorio de qualquer outra Parte Contratante gozarão de tratamento 
Machado Segundo pontifica 

não menos favorável que o concedido a produtos similares de origem 
23. CF, art. 151,III. 

nacional no que concerne a todas as leis, regulamentos e exigências que 24. Ementa* Direito tributário —Recepção p 
afetem a sua venda colocação no mercado compra, transporte distri- 1988 do Acordo Geral de Tarifas e Comercio - Isenç 

buição ou uso no mercado interno tratado internacional firmado pela Republica Feder,  
III da Constituição da Republica - Artigo 98 do C 
caracterização de isenção heteronoma - Recurso Ex 

O Código Tributario Nacional determina que os tratados e as 1 A isenção de tributos estaduais prevista no Acordc 
- 	 - convenções internacionais revogam ou modificam alegislaçao tribu- 

• 	• 	- 	 «22 

as mercadorias importadas dos países signatários c
b 	f 	 - mesmo benefício foi recepcionada pela Constituição 

ta brevenha ria interna, e serão observados pela que lhes so 98 do Código Tributario Nacional possui caráter na 

Desse modo, os importadores passaram a reivindicar o direito de os Estados e os Municipios (voto do eminente Mm 
internacional apenas 	RepúblicaFederativa do Br,  -a 

aplicar aos produtos oriundos dos países signatários do GATT as isen- tratados (art. 52 § 22 da Constituição da Republic 
Estados membros ou os Municípios. O Presidente do 

19 Hugo de Brito Machado Grandes Questões Atuais do Direito Tributário, vol— como Chefe de Governo mas como Chefe de Estadc 

15 Valdir de Oliveira Rocha (coord) São Paulo Dialética, 2011 p 129 de uma isenção heteronoma vedada pelo art. 151 ir, 

20 Hugo de Brito Machado Comentários ao Código Tributário Nacional aI p 598 extraordinário conhecido e provido (RE 229.096, r 

21 CF art. 84 dão Min. Carmen Lucia Tribunal Pleno 	em 16.8.2 

22. CTN, art. 98. 1 11.420,t231405, p. 985,RTJ 204-02/858, 
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países signatários do GATT ou. membros da ALALC pactuaram a con-
cessão de tratamento isonômico aos produtos uns dos outros, em rela-
ção aos tributos internos. Assim, se determinado produto brasileiro (v.g., 
leite) é isento de 1CM, hoje ICMS, o. leite importado de-pais signatário 
do GATT (hoje OMC) deve ser abrangido por igual benefício, ainda  que 
a lei estadual nada disponha a respeito, ou mesmo que seja expressa ao 
isentar apenas ao nacional e ao determinar a tributação do importado. 
Não importa se o imposto no caso e estadual e nem se a legislação es-
tadual em sentido contrario e posterior ao tratado Afinal o tratado e 
celebrado pela Republica Federativa do Brasil (da qual Estados-mem-
bros, Distrito Federal e Municípios também-  fazem parte) e não apenas 
pela União. Além disso, o art. 98 é expresso ao determinar sua prevalên-
cia sobre a legislação interna, ainda que posterior. 25  

A lei estadual não pode estabelecer limitações a aplicação do tra-
tamento tributário isonomico previsto em um tratado internacional, 
pois assim estaria contrariando o próprio tratado, o Código Tributario 
Nacional e a Constituição Federal. 

2.4 A dsoneração  tributária dada à remessa de mercadorias para a 
Zona Franca de Manaus é caso de isenção ou de imunidade? A lei 
federal pode regular tal desoneração mesmo quando relativa a 
tributos de competência estadual ou municipal? 

O Convênio CONFAZ 65/1988 prevê a isenção do ICMS na re-
messa de produtos para a Zona Franca de Manaus Isso, no entanto, 
não revela a verdadeira natureza jurídica dessa hipótese de não inci-
dência qualificada. 

Ha decisão do Supremo Tribunal Federal proferida ainda em face 
da Constituição.de. 1969 considerando a remessa de produto semi-in-
dustrializado à Zona Franca de Manaus imune à incidência dc, 1CM. 
Para tanto, o STF declarou "a remessa para a Zona Franca, como equi-
parável a envio para o exterior 26  

25. Hugo de Brito Machado Segundo, Direito Tributário nas Súmulas do STF e do 
STJ, São Paulo, Atlas, 2010,p. 113. 

26."Fibra de  malva, descorticada, classificada, esgarçada, prensada e enfardada,  

REGIME JURÍDICO DOS INCEI 

Hoje, a imunidade relativa ao 1CM 
para o exterior está disciplinada na Con 
seguinte forma: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Disç 
sobre 

(...) 

II - operações relativas à circulação de m 
serviços de transporte interestadual e mi 
ainda que as operações e as prestações s 

§ 2. O imposto previsto no. inciso II ate 

X - não incidirá: 

a) sobre operações que destinem, mercad 
serviços prestados a destinatários no ext 
e o aproveitamento do montante do im 
prestações anteriores; 

Para a Zona Franca de Manaus, a C 
seguinte tratamento: 

Art. 40. É mantida à Zona Frànca de Mar 
área livre de comércio, de. exportação e in 
pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir d 

A equiparação da remessa de rnercad 
ção, por sua vez, .decorre de expressa dete 
to-lei 288, de 28.2.1967, que já regulava 
regime constitucional anterior, da seguini 

Art. V. A exportação de mercadorias de 
ou industrialização na Zona Franca de I 

e produto semi-industrializado, .quando enviada a 
ne do I.C.M. II. Aplicação do art. 23, par. 7, 1 part 
n. 288/67, art. 4.: III. Recurso extraordinário não 
Thompson Flores, 2 Turma, j. em 2.12.1975, DJ 2 
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estrangeiro, -será para todos os -  efeitos fiscais, constantes da legislação em 

-vigor, equivalente a uma-expórtação brasileira para o estrangeiro. 

Não há qualquer incompatibilidade entre a norma acima referida 
e o texto daConstittiiçãode 1988, motivo pelo qual restou por ela não 
só recepcionado, como o art. 40 do ADCT constitucionalizou a equipa-
ração da remessa de mercadorias à ZFM à exportação. - - 

O Superior Tribunal de Justiça tem manifestado firme posiciona-
mento no sentido de que as operações envolvendo mercadorias des-
tinadas à Zona Franca de Manàus são equiparadas à exportação, para 
efeitos fiscais, conforme disposições do Decreto-lei 288167".27  

As normas constitucionais que tratam de imunidade - diferente 
daquelas de lei cuidando de isenções - devem ser interpretadas de 
forma a- garantir a sua máxima efetividade. Nesse sentido-é a doutrina 21 

e  jurisprudência do STF. 29  - - - - -- - - - - 

27. AgRg no REsp 1.141.2851RS, rei. Mm. Arnaldo Esteves Lima, D Turnia,j. em 
17.5.2011, DJe  26.5.2011. - 

- 28. Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 36 ed., São Paulo, Ma-
lheiros Editores, 2015, p. 233. - - - - 

29. "Ementa: Recurso Extraordinário - Constitucional - Tributário - Imunidade 
- Hermenêutica - Contribuição ao PIS e COFINS - Não incidência - Teleoiogia da 
norma —Variação cambial positiva - Operação de exportação. 1— Esta Suprema Corte, 
nas inúmeras oportunidades em que debatida a questão da hermenêutica constitucio-
nal aplicada ao tema das imunidades, adotou-a interpretação teleoiógica do - instituto, 
a emprestar-lhe abrangência maior, com escopo de assegurarà norma supralegai má-
xima efetividade. II - O contrato de câmbio constitui negócio inerente à exportação, 
diretamente associado aos negócios realizados em moeda estrangeira. Consubstancia 
etapa inafastável do processo de exportação de bens e serviços, pois todasas transações 
com residentes no exterior pressupõem -a efetivação de uma operação cambial, consis-
tentena troca de, moedas. III - O legislador constituinte - ao contemplar na redação 
do art. 149, § 2, 1, da Lei Maior as 'receitas decorrentes de exportação' -  conferiu maior 
amplitude à desoneração constitucional, suprimindo do alcance da competência im-
positiva federal todas as receitas que resultem da exportação, que nela encontrem a 
sua causa, representando consequências financeiras do negócio jurídico de compra e 
venda internacional. A intenção plasmada na Carta Política é a de desonerar as expor-
tações por completo, a fim de que as empresas brasileiras não sejam coagidas a expor-
tarem os tributos que, de outra forma, onerariam as operações de exportação, quer de 
modo direto, quer indireto IV - Consideram-se receitas decorrentes de -  exportação as 
receitas das variações cambiais ativas, a atrair a aplicação da regra de imunidade e afas-
tar a incidência da contribuiçãoao PIS e da COFINS. V —Assenta esta Suprema Corte, 
ao exame do leading case, a tese da inconstitucionalidade da incidência da contribuição 

- -- O Convênio CONFAZ 651-1988. não 
sim regula a imunidade - - conferida pela 
mercadoria paraà ZFM, e apenas -na me 
asuaefetividade. ---------------- 	 -- 

2 5 E certo que a vigente Constituição 1 
dispositivos a saber, art.-P. III art.  

- - 	161,14 art. 165, 72, e art. 170, VII, 
- - 	- 	- - jetivando - a redução das desigualda 

- - - País? Esse fato deve ter, ou- não, alguií 
- - - ção e na aplicação de leis a -respeito 

- - nham por objetivo- atrair empresas pc 

- -- Sim, em todos -  esses dispositivos co] 
151,T; art. 159;-I,-"c"; art. 161,llart. 1 
presente a:deteríiiinação de combate às 
tentes em nosso País, e esse mandament 
ignorado, -ao contrário, deve -  influi -na i 
leis que tratam de incentivos fiscais- obj-eti 
to para as -regiões -mais pobres, -e reclama 

Na busca de conferir máxima efetivi 
demos simplesmente ignorar tais prece 
clara que o legislador constituinte origin 
sigualdãdes regionais como - valor juridi 
rando interesse público primário que de 
aplicação de todo o ordenamento 

3 Limites ou parâmetros materiais pa 
vos fiscais 

- 3.1 Em quais hipóteses a concessão de inc 
- 	contribuinte,- ou grupo decontribuin 

principio da igualdade? 

Uckmar manifesta serias duvidas so 
cional das isenções em face dos princípio 
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dade da tributação, não obstante registre que mais delicado é o tema 
das isenções concedidas com finalidades extraficais de regulação da 
economia e da vida social, de intervenção a favor de certas atividades 
ou situações que se pretende estimular. 30  Não pensamos assim. 

Preferimos o pensamento de Antônio Roberto Sampaio Dória, de 
quem extraímos preciosas lições sobre o princípio da igualdade tribu-
tária, admitindo tratamentos desiguais a contribuintes em diferentes 
situações, pois, "se é certo que na tributação desigual se percebe sem-
pre uma irredutível dose de injustiça, muito mais iníquo seria o siste-
ma financeiro que inaugurasse o regime da tributação única e unifor-
me para todos seus cidadãos"» Sampaio Dória adverte de forma 
incisiva que a lei tributária quando vier a estabelecer alguma discrimi-
nação, em face dos princípios da isonomia e generalidade da tributa-
ção, deve, necessariamente, atender aos seguintes fatores: "(a) razoabi-
lidade da discriminação, baseada em diferenças reais entre as pessoas 
ou objetos tributados; (b) existência de objetivo que justifique a discri-
minação; e (c) nexo lógico entre o objetivo perseguido e a.discrimina-
ção que permitira alcança-lo" 32  

Bandeira de Mello-tem importante estudo sobre o conteúdo jurí-
dico do princípio da igualdade, o qual permite explicar a validade da 
concessão de incentivos fiscais,. sobretudo frente ao princípio da gene-
ralidade da tributação. 13 

De inicio, Bandeira de Meio deixa claro que a lei não deve ser 
fonte de privilégiosou perseguições, mas instrumento regulador da 
vida social que necessita tratar equitativamente todos os cidadãos" 34  

ao PIS e da COFINS sobre a receita decorrente da variação cambial positiva obtida nas 
operações de exportação de produtos. VI - Ausência de afronta aos arts. 149, § 2, 1, e 
150, § 6, da Constituição Federal. Recurso extraordinário conhecido e não provido, 
aplicando-se aos recursos sobrestados, que versem sobre o tema decidido, o art. 543-B, 
§ 32, do CPC" (RE 627.815, rei. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. em 23.5.2013, 
acórdão eletrônico repercussão geral, Mérito, DJe-192 div. 30.9.2013, publ. 1.10.2013). 

30. Victor Uckmar, Princípios Comuns de Direito Constitucional Tributário, trad. 
e notas ao direito brasileiro de Marco Aurélio Greco, 2 ed., São Paulo, Malheiros 
Editores, 1999, pp. 73-74. 

31. Antônio Roberto Sampaio Dória, Direito Constitucional Tributário e «Due 
Processo fLaw", 2 ed., Rio de Janeiro, Forense, 1986, p. 127. 

32. Idem, ibidem, p. 139. 
33. Celso Antônio Bandeira de Meio, O Conteúdo Jurídico do Princípio da Igual-

dade, 3ed., 23 tir., São Paulo, Mâlheiros Editores, 2014. 
34. Idem, ibidem,p. 10.  

Lembra, em seguida, que existem diferenc 
sas ou situações que reclamam tratamento 
jurídico no sentido de minimizar tais dá 
isonomia. É essencial, contudo, a verific. 
tratamento desigual, ou seja, quando pode 
para realizar a isonomia Nesse ponto, esc] 

as discriminações são recebidas como con 
taria apenas e tão somente quando existe i. 

entre a peculiaridade diferencial acolhida] 
sigualdade de tratamento em função dela c 
ção não seja incompatível com interesses f 

Sendo assim, em respeito aos principio 
lidade da tributação,o grupo de pessoas 
com a desoneração tributária decorrente d 
dar peculiar diferença que, por si só, justifi 
fício como instrumento para o atendiment 
do na Constituição, ficando restrito à m 
para alcançar tal objetivo. 

32 A localização de uma empresa em regi 
território nacional seria um critério de 
incentivos fiscais? 

Nessa resposta, adotamos por inteiro o 
nio Bandeira de Mello, que rejeita; com a 
geográfica de determinadas pessoas como: 
legítima discriminação,e mais, menciona qu 
magistrados õu aos advogados ou aos médi 
da região do País - só por isso - um tratamc 
mente. Em suma, discriminação alguma pc 
plesmente em razão da área espacial em que 
simples localização dos contribuintes em rc 
como fator diferenciador a justificar a conce 

35. Idem, ibidem, p. 17. 
36. Idem, ibidem, p. 30. 
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Seguindo com- seu raciocínio; Bandeira de Meio explicaque coisa 
bastante diversa ocorre quando existirem nesses varios locais 

situações e circunstancias as quais sejam elas mesmas distintas entre si 
gerando então por condições próprias suas elementos diferenciais per-
tinentes. Em tal caso, não será a demarcação espacial, mas o que exista 
nelas, a razão eventualmente substante para justificar discrímen entre os 
que se assujeitam - por sua presença continua ali - aquelas condições e 
as demais pessoas que não enfrentam idênticas circunstancias 

Isso permite o tratamento tributário diferenciado - mediante 
concessão de incentivos fiscais - atribuído às pessoas situadas em re-
giões do- País com distintos níveis de desenvolvimento econômico. 
Deveras, a instalação de- empresas em regiões menos desenvolvidas as 
levará a se sujeitarem-a condições adversas que empresas situadas- nas 
regiões mais desenvolvidas não enfrentam. - - 

3.3 Caso o contribuinte destinatário do incentivo tenha capacidade 
contributiva igual à de outro contribuinte, não beneficiado com o 
incentivo ha só por isso invalidade ou violação ao principio da 
igualdade? É possível estabelecer, validamente, tratamento desi-
gual a contribuintes, tomando de critério diverso de sua capaci- 
dade contributiva? Quais critérios seriam esses? -- - 

A capacidade contributiva não e fator que justifique um trata-
mento favorecido, mas sim poderoso fator de limitação ao exercicio do 
poder de tributar, reiterado com a expressa proibição do uso do, tribu-
to com -efeito de confisco. 38  Quando examinamos a compatibilidade 
da concessão de incentivos fiscais com o princípio daisonomia, vimos 
que- a capacidade contributiva não é fator necessariamente -relevante, 
uma vez que; para estimular ou desestimular determinada conduta, no 
sentido de: atender ra interesse constitucionalmente protegido, a- lei 
tributária pode estabelecer-tratamento diferenciado entre contribuin 

37. Idem, ibidem, p. 30. 
38. CF/1988, art. 145, § P; e art. 150, IV.  
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tes com a mesma capacidade-contributi 
men assim -o justifique. - - - 

No dizer de Borges, á exoneração t 
tária relativa aos incentivos fiscais não c 
tribuinte beneficiado, mas é concedida c 
rã alheia à justiça -tributária. 39  - - - 

já apontamos os fatores para que a 
atenda em respeito -  aos princípios -da is 
tributação, quais sejam: (a) -razõabilida 
em diferenças - reais entre -as pessoas ou o 
tência de objetivo que justifique a discrir 
tre o objetivo perseguido e a discrimina( 

- 3.4 Deve- -haver coerência nas políticas p 
centivos fiscais? Qual a consequencw 
Governo Federal incentivar determin 

- - 

 

tos, e outros órgãos do 	-Gover 
- - Estadual ou Municipal, -adotarem p 

mular essa mesma ação? - - 

-- 	Sim, a cõerência na implementação 
sana para que tais políticas tenham um 

Atualmente existe o interesse púbi 
mobilidade urbana, pois o transito de V( 

do dia - fica - praticàmente paralisado em 
-carros que tomam as ruas. Pará tanto, a 
ligados às cidades têm adotado políticas 
móveis e de estímulo do uso de outro 
ônibus e-bicicletas. O rodízio de carros e 
de os -veículós que tenham placas de id 
circularem junto com aqueles- com placa 
ção deciclovias e a oferta de alguel de 1 

- Ao mesmo tempo, õ Ministério da] 
política fiscal de estímulo à aquisição 

39 José -Souto Maior Borges, -Teoria Geral d 
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alíquotas do IPI incidente sobre tais produtos, com o objetivo de di-
minuir o respectivo preço, bem como facilitando o financiamento 
para a sua aquisição. Isso levou a.um muito significativo crescimento 
do número de carros nas ruas das cidades, contribuindo para a imobi-
lidade urbana que vivemos-hoje. 

Não está claro qual seria o interesse público decorrente de valor 
juridicamente protegido a que a política de incentivos fiscais para a 
aquisição de automóveis está, tentando atender. 

Colhemos do Parecer PGFN/GAT 1.28412012 a seguinte justifica-
tiva para a concessão de incentivo fiscal mediante a redução de alíquo 
tas do JPJ: . . ... . . 

Nenhum óbice jurídico às reduções das alíquotas do IPI propostas pela 

minuta de decreto ora analisada.. A manipulação de aliquotas do IPI 

pelo Executivo, via Decreto, é autorizada pelo art.-153, § l, .da CF. Essa 

delegação do Constituinte .ao Executivo para manipulação e fixação de 

alíquotas .do IPI justifica-se, como sabido, porque o IPI é tributo que 

possui caráter extrafiscal, servindo como instrumento estatal para regu-

lação da atividade econômica nacional. 

Neste sentido, dentro dos parâmetros legais (piso e 'teto de alíquota), a 

União pode manipular as alíquotas deste tributo, conforme os interesses 

e as necessidades da economia nacional. Os referidos parâmetros legais 

dessas alíquotas estão presentemente dispostos no art. 42  do Decreto-lei 

n 1199 de 27 de dezembro de 1971, e no art 7-da Lei n 10451 de 10 

de maio de 2002 e a minuta de Decreto em apreço não os extrapola 

Registre-se. .que, por força do viés extrafiscal ostentado pelo tributo, a 

avaliação sobre o manejo de alíquotas pelo Poder Executivo compõe o 

mérito do ato administrativo normativo. A atribuição desta ou daquela 

alíquota a este ou àquele produto estará motivada sempre por razões de 

conveniência e oportunidade do Estado sobre se intervém ou não na 

economia do país. Por isso, a apreciação jurídica dessa flutuação de alí-

quotas extrapolaria as. competências desta consultoria, cuja análise é 

estritamente jurídica, nos termos da Lei Complementar n. 73, de 10 de 

fevereiro de 1993. 

Por fim, quanto à renúncia de receitas tributárias decorrentes dessas 

reduções, ou da prorrogação dessas desonerações, ela está quantificada 
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soba forma de previsão no. item . 4 da. e. 
Lembre-se de que a medida de comp 

pelo inciso 1 do § 32 do art. 14 da Lei Co 

de 2000, na hipótese-de redução de ai: 
opor, à minuta, a esse respeito. 

Tais ftindamentos 'têm duas graves'ii 
sua generalidade, que a leva a justificar 
aliquota desse imposto, e, por isso mesm 
mostra no' tratamento da redução e do 
sendo possível por ato meramente disci 
desta ou daquela aliquota a este ou aqu 
sempre por razões de conveniência e opo 
intervém ou não na economia do'país". 

O ato da administração tributaria, o 
belece, seja aquele que suprime ou reduz 
vinculado à lei. No 'caso da possibilidade 
IPI, por exemplo, a Constituição faculta a 
ção, mas exige atenção as condições e der 
em lei . 40  Não há espaço 'para a discricio. 
registro de decisão na qual o Supremo Tr. 
a "concessão desse benefício isencional ti 
fandado em juizo de conveniencia e opo 
destina-se, a partir de critérios racionais, 
lecidos de modo legítimo em norma Ie 
estatais nitidamente qualificados pela nol 

40. Decreto-lei 1.199/1971, 'Art. 4 O Poder 
sobre Produtos Industrializados, quando se torne 
política 'econômica governamental, mantida a sei 
lidade do produto, ou, ainda, para corrigir distorç 
alíquotas até :0 (zero); II - a majorar alíquotas, acre 
ao percentual de incidência fixado na lei; III - a alt 
determinados produtos, podendo,, para esse fim, fl 

41; "Ementa: Agravo' de Instrumento - 101 
(art. 6) - .Guias de importação .expedidas 'em p 
1988 - Inaplicabilidade da isenção fiscal - Exclusãc 
princípio da isonomia - Inocorrência- Norma leg 
rio - Atuação do Judiciário como legislador posit 
improvido A isenção tributária concedida pelo art, 
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ta-se- o cuidado que teve oSTF tentando conciliar a conveniência e a 
oportunidade próprias -do ato discricionário com a necessidade de 
fundamento- constitucional para o ato concessivo da isenção que, no 
caso concreto  posto em julgamento, encontrava-se no art. 3% 11 - e III, 
da CF/1988, permitindo a utilização do tributo como «instrumento de 

porque se -acha despojada de qualquer coeficiente--  de arbitrariedade,- não se qualifica, 
tendo presentes as razões de política governamentalque lhe são subjacentes, como 
instrumento de ilegítima outorga de privilegios estatais em favor de determinados 
estratos de- contribuintes. A concessão desse beneficio isencional traduz ato - discri-
cionário que, fundado em juízo de -  conveniência e oportunidade do Poder Público, 
destina se a partir de critérios racionais lógicos e impessoais estabelecidos de modo 
legítimo em norma legal, a implementar objetivos estatais nitidamente qualificados 
pela nota da extrafiscalidade. A exigência constitucional -de lei formal para a veicu-
lação de isenções em matéria tributária atua como insuperável obstáculo  postúlação 
da parte recorrente, eis que a extensão dos -benefi cios- isencionais, por via jurisdicional, 
encontra limitação absoluta no dogma da separação de poderes. Os magistrados e 
Tribunais - que não dispõem de função legislativa - não podem conceder, ainda que 
sob -fundamento -de- isonomia, o benefício da exclusão -do crédito tributário em favor 
daqueles a quem o legislador, com apoio em critérios impessoais racionais e obje 
tivos, não quis contemplar com a vantagem da isenção. Entendimento diverso, que 
reconhecesse aos magistrados essa anômala ftmção jurídica, equivaleria em ultima 
análise, a cõnverter -o Poder Judiciário em inadmissível -legislador positivo, condição 
institucional esta que lhe recusou a própria -Lei Fundamental do Estado. É de acentuar, 
neste ponto, que, em tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder 
Judiciário sóatua como legislador, negativo (RTJ 146/461, rel. Min Celso de Meio). 
- A expressão lei ou ato de governo local - que deve ser interpretada em oposição a 
ideia de lei ou ato emanado da União Federal --abrange, na latitude dessa designação, 
as espécies jurídicas editadas pelos- Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos 
Municípios (Pontes de Miranda, 'Comentários a Constituição de 1967 com a Emenda 
n. 1, de 1969', Tomo IV/155, 2ed., 1974, RT; Rodolfo de Camargo Mancuso, 'Recurso 
Extraordinário e Recurso Especial' p. 119, 1990, RT)" (AI 142.348 AgR, rël. Min. Celso 
de Meio, P Turma, j. em 2.8.1994, DJ 24.3.1995, p. 6.807, Ement 1780-03, p. 407). 

"Ementa: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário -- Decreto ri. 420/92 
- Lei n. 8.393/91 - IPI - Aliquota regionalizada incidente sobreo açúcar - -Alegada 
ofensa--ao disposto nos arts. 150, 1, II e § 32, e 151, 1, da Constituição do Brasil— Cons-
titucionalidade. 1. O Decreto n. 420/92 estabeleceu alíquotas diferenciadas - incentivo 
fiscal -- -vis-ando dar concreção --ao -preceito veiculado pelo artigo 3Q  da Constituição, 
norma-objetivo que define a redução -das desigualdades -regionais e o desenvolvi-
mento nacional. Autoriza-o o art. 151, 1, da Constituição. 2. A fixação da alíquota de 
18% para-o açúcar -de cana- não afronta o princípio da essencialidade. Precedentes. 3. 
A concessão do beneficio da isençãofiscal éato discricionário, fundado em juízo de 
conveniência e oportunidade do Poder Executivo, cujo controle- é vedado ao Judiciá-
rio. Precedentes Agravo regimental -a-que se nega provimento" (RE 480.107 AgR, rel-
Min. Eros Grau, 2a Turma, j. em 3.3.2009, DJe-059  div. 26.32009, publ. 27.3.2009, 
Ement 2354-04, p. 830). - -- - - - -- - -- - - - 

promoção do desenvolvimento nacional 
dês sociais e regionais 42  

- - 42. "Ementa: Agravo de Instrumento- - IPI 
- (art. 2)— Isenção fiscal— Critério espacial —Aplica] 
Alegada ofensa ao princípio da isonomia -- Inocorri 
conteúdo arbitrário - Atuação do judiciário como 
lidade - Recurso improvido - Concessão de isençãc 

4 do IPI. A- concessão -de isenção ém -matériátributái 
fundado em juízo de conveniência e oportunidade d- - 
destina-se - apartir de critérios racionais logicos e i 
legítimo em norma legal - a implementar objetivos 
pela notada-extrãfiscalidade.-Aisenção tributária qi 
matéria de IPI, sobreo açúcar de cana (Lei n. 8.393 
twidade ao art. 32  incisos II e III da Constituição_ d 
ao assim proceder, pôs em -  relevo a-  função extrafiscal 
instrumento de promoção do -desenvõlvirnento nacj 
dades- sociais --e regionais. O- postulado constitucioi 

- - igualdade na-lei e da igualdade perante a lei (RTJ 13 
Celso de Meio). O princípio da isonomia - que 
todas as instâncias de poder --tem por: função pro 
ordem jurídica, social, ética e política quelhe são inei 
e extinguir-privilégios  (RDA 55/114), devendo ser ex 
da igualdade na lei e da igualdade perante a lei (RTJ 
que esse postulado assume no âmbito do Estado deni 

- do transgredido,- o. reconhecimento da -  absoluta dês,  
atos estatais que o tenham desrespeitado Situação m 
tributaria concedida pelo art. 2-da Lei n 8.393/91, p 
pojada de qualquer coeficiente de arbitrariedade, não 
de política governamentalque lhe são subjacentes - 
outorga de privilégios estatais em favor de determii 

-ISENÇÃO TRIBUTÁRIA: RESERVA CONSTITUCI 
FORMAL E-  POSTULADO DA SEPARAÇÃO DE P 
tucional de lei em sentido formal para a veiculação 
impede que o judiciário estenda semelhante beneficn 
das de legitimidade jurídica, não foi contemplado cor 
benefícios isencionais, por via jurisdicional, encontra. 

1- separação de poderes. Os -magistrados eTribunãis, qu 
tiva - considerado o principio da divisão funcional d( 

- ainda que sob fundamento - deisonomia, isenção tribL 
o legislador, com apoio em critérios impessoais raci( 
tempiar com -a-vantagem desse beneficio de ordem lê 
reconhecesse aos -magistrados essa anômala função j 
analise a converter o Poder Judiciário em inadmissrv 
institucional que lhe recusa a própria Léi Fundament 

4 trole de constitucionalidade de atos estatais, o Poder 
legislador negativo.- Precedentes" (AI 360.461, AgR, rei. 
j. em 6.12.2005, DJe-055  div. 27.3.2008, publ. 28.3.200 
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3.5 A quem cabe a decisão a respeito da concessão de incentivos fis-
cais? Ao Legislador e ao Executivo apenas, quando da criação ou 
da alteração de leis ou atos infralegais? 

A concessão dos incentivos fiscais deve, necessariamente fazer 
parte de uma política publica de intervenção do Estado na economia, 
que, por sua vez, precisa ter fundamento na Constituição. Não é qual-
quer interesse, oportunidade ou conveniência da autoridade da admi-
nistração tributaria que pode motivar a concessão de incentivos fiscais 

O princípio da generalidade da tributação decorre das garantias 
constitucionais da isonomia e da legalidade tributarias e impede que 
incentivos fiscais sejam concedidos por mera conveniencia dos gover-
nantes. No direito constitucional brasileiro não há espaço para meros 
favores do fisco. Borges registra que a doutrina nacional mais autorizada 
rechaça a concepção da isenção como privilegio legalmente instituido 

Como elemento de urna política pública de desenvolvimento do 
País e combate às desigualdades; cabe ao Poder Executivo a concepção 
dos incentivos fiscais Não e inteiramente livre para isso, depende, ain-
da, do Poder Legislativo, na medida em que os incentivos fiscais somen-
te por lei podem ser concedidos. Além disso, ao concederem incentivos 
fiscais, Executivo e Legislativo precisam atender às diretrizes traçadas 
pela Constituição Federal, no sentido positivo de dar cumprimento as 
normas que estabelecem o dever de o Estado realizar interesses públi-
cos relevantes, corno o combate às desigualdades regionais, por exem-
plo, e no sentido negativo de proibição de dar tratamento diferenciado 
a contribuintes que estejam em igual situação, em respeito à isonomia 
tributária. Dessa forma, ficam também sujeitos ao controle jurisdicio-
nal quanto ao atendimento de tais exigências constitucionais 

Não sendo assim, a concessão de incentivos fiscais será inválida por-
que estabelece uma discriminação sem amparo constitucional, um mero 
favor, tornando impossível  controle jurisdicional, como adverte Borges 

A maneira pela qual os incentivos fiscais hoje estão sendo conce-
didos dificulta muito o controle de sua real atenção a uma política 
governamental de desenvolvimento, seja nacional, estadual ou muni- 

43. José Souto Maior Borges, Teoria Geral da Isenção Tributária, cit., p. 68. 
44. Idem,ibidem, p  63.  

REGIME JURÍDICO DOS INCENT 

cipal. Exemplo é a suspensão da incidência 
da operação, que na maioria dos casos 
para etapas seguintes da cadeia econômic 
carga tributária pode permitir à concorrê 
economia, com um beneficio fiscal assim o 
a maxima transparência na concessão de ii 
explicitação de suas motivações, sob penl 
dos malsinados favores da coroa. 

3.6 Diante de uni incentivo fiscal formal mu 
Poder Judiciário tomar decisões relacion 
não se considerar, por exemplo, necessá 
var determinada atividade ou setor da 

Quando o incentivo fiscal atender a ui 
vernamental previamente estabelecida, nã 
tomar decisões relativas ao merrto das diret 
assim o fizesse estaria verdadeiramente gove 
ções do Executivo. 

Controlar a validade do incentivo, no er 
mo atender ou não a essa política governam 
sim, ser apreciada pelo Judiciário. 

O Supremo Tribunal Federal tem decisãc 
da legitimidade da norma que concede incent 
cia constitucional que impõe ao Poder Públic 
pio da igualdade na lei, no que afasta a concei 
mo um mero favor, não obstante considere oriu 

4. Incentivos fiscais e segurança jurídica 

4.1 Ë possível a revogação de um incentivo fi 
tenham sido exigidas contrapartidas, a 
pelo contribuinte como condição para a si, 
te, ainda, que o incentivo tenha sido conc 

45. V. ementa do AI 360.461 AgR, rei. Min. Celso 
acima. 
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Os incentivos fiscais estão, necessariamente, previstos em uma 
norma jurídica que pode ser alterada ou revogada por outra norma 4.2 Arespostadada à questão anterior é  
jurídica, editada através de ato de igual ou superior hierarquia. revogação, tenha-se a nulidade do incei 

nhecida no âmbito administrativo ou 
Existem, ainda assim, alguns limites para a revogação de incenti- tdbutanté que houver editado lei conc 

vos fiscais. Ao tratar das isenções, por exemplo, o art. 178 do CTN tributo correspondente em razão da in 
veda á sua livre revogação quando concedida por prazo certo ou me- riormente declarada da lei que ela pró 
diante condições previstas em lei. 

Não pode o Poder Público exigir que o contribuinte atenda a de- A revogação e o anu lamento são for 
terminadas condições para gozar da isenção de um imposto e, depois pode ocorrer por mera conveniência da er 
de cumpridas tais condições, revogar a isenção antes concedida. O legislador que fez a lei concedendo o inceni 
mesmo ocorre quando o incentivo é concedido por prazo certo, de- - lei que revogue a lei anterior, decorrendo 
vendo ser respeitado esse prazo. postas, quando se tratar de isenção conced 

No nosso entender, a revogação de- um incentivo fiscal também função de determinadas condições. Lemb 
não pode implicar a exigência de tributo dentro do mesmo exercício Judiciário não pode revogar ato administ 
em que ocorreu essa revogação. Quando a lei concede um incentivo competência da administração pública. 
fiscal, ela está alterando a hipótese de incidência tributária de forma a 
reduzir ou suprimir o encargo respectivo. A sua revogação, portanto, O anulamento só pode ocorrer se for i  
implica restabelecer a hipótese de incidência anterior, ou seja, criar centivo, vale dizer, se houver nulidade em s 
(ou recriar) tributo, atrair a aplicação da regra constitucional que es- em se tratando de isenção que seja concedi 
tabelece a anterioridade, salvo nos casos expressamente excepcionados requerimento do contribuinte nela interess 
pela própria Constituição . 46  Destacamos a orientação da jurisprudên- junte a seu requerimento documentos fais 
cia do STF em sentido contrário, permitindo a• cobrança de um im- comprovar o atendimento das condições 1 
posto no mesmo exercício financeiro em que houver ocorrido a revo- obtenção do incentivo. Nesse caso, sendo o 
gação de sua isenção ou supressão de anterior desconto. 47  vidamente em função de provas falsas ofen 

anulamento resulta o dever do contribuinte 
46. CF/1988, art. 150, IIL "a" "b" e 	e§ 1 . sem prejuízo de outras sanções a ele aplicá\ 

'<Tributação 47. - Importação de produto de país membro da ALALC - I.C.M. 
- Isenção revogada por meio de convênio aprovado por decreto legislativo estadual Pode também ser anulado o incentivo 
- Princípio da anterioridade - Possibilidade de cobrança imediata do tributo, após a constitucional. Nesse caso, compete ao órg 
revogação da isenção. Não há de confundir-se revogação de isenção com instituição 
do tributo, posto que se regem por normas tributárias diversas (arts. 178 e 104, III, - da constitucionalidade das leis in abstract, v - 	- 	 - 
do CTN. Lei Complementar n. 24175) - Inaplicação, portanto, no caso de isenção, rio com competência originária do Suprem 
do princípio da anterioridade - Revogação da isenção pelo Decreto n. 15.251, de 25 rar a inconstitucionalidade da lei e, em aix 
de julho de 1980, o qual ratificou o Convênio 07/80" (RE 102.993, rei. Mm. Aldir 
Passarinho, 2 Turma, j. em 19.4.1985, DI 31.1 5.1985, p. 8.511, Ement 1380-03, p. 534). incentivo fiscal nela fundado.  

'<Ementa: Medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade —2. Art. 32  da 
Lei n. 15.747, de 24 de dezembro de 2007, do Estado do Paraná, que estabelece como do em parcela única, não pode ser equiparada à majoi 

dispositivos da data inicial de vigência da lei a data de sua publicação - 3. Alteração de caso, o IPVA. Não incidência do princípio da anterio 
Lei n. 14.260/2003, do Estado do Paraná, a qual dispõe sobre o Imposto sobre a Pro- tese de que a redução ou supressão de desconto previ 
priedade de Veículos Automotores - IPVA —4. Alegada violação ao art. 150, TIL alínea -. aritmeticamente, aumento do valor do tributo devi& 
'c', da Constituição Federal —5. A redução ou a extinção de desconto-para pagamento da" (ADI 4.016 MC, rei. Min. Gilmar Mendes, Tribuna 
de tributo sob determinadas condições previstas em lei, como o pagamento antecipa- div. 23.4.2009, publ. 24.4.2009, Ement 2357-01, p. 47, 
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1. 'Art.5. To -dos são iguais perante á lei, sem 
garantindo-se aos brasileiros e - aos- estrangeiros resi 
do- direito à vida, à liberdade, à igualdade,à segurai 
seguintes  
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A inconstitucionalidade de uma lei, todavia, nãopode vir a causar 
prejuizos ao cidadão que a aplicou em suas relações com o Estado, por 
uma razão obvia Quem edita a lei e o Estado, e não o cidadão Conse-
quentemente, a este não pode ser imputado o onus de sua inconstitu-
cionalidade. 

Afinal, compete ao Estado editar leis constitucionais e ao cidadão 
submeter-se aos seus ditames. Se o Estado edita lei inconstitucional, a 
este cabe suportar os ônus que porventura daí decorram. 
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'3 
OS INCENTIVOS FISCAIS ENQUA 

-PARA APRÓMOÇÃODAIGÜA 
ENTRE OS CONTRII 

- TIBÉRIO C&iuos SoAREs Roi 

Introdução 

O regime dos incentivos fiscais e a sisi 
são figuram entre os assuntos que susci 
parte dos estudiosos do direito tributário, 
rem um tratamento diferenciado e mais -b 
destinatários, em detrimento de todos os d 

Contextualizando a questão tendo er 
Estado Democrático de Direito e os princ 
percebe-se que -a igualdade foi alçada à cc 
mental das mais importantes, conforme se 
da Constituição Federal,' que apregoa a igi 
lei, sem quaisquer distinçõesou privilégios 
dos incentivos fiscais aparentemente se col 
ao permitir que determinadas categorias 
de um tratamento não extensível a outras. 


