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APRESENTACAO

O Instituto Cearense’ de Estudos Tributdrios-ICET vem promo-
vendo pesquisas juridicas no campo do direito tributario, com a cola-

boracio deilustres estudiosos do assunto, de todo 0 Pais. Os resulta-

dos dessas pesquisas tém sido reunidos em livros que temospublicado,

tratando dos diversos temas, a saber:

Repeticado do indébito e compensagao nodireito tributario.

Regimetributario das indenizagoes.

Langamentotributario e decadéncia.

As contribuic6es nosistema tributdrio brasileiro.

Sangdes administrativas tributdrias.

Sang6espenaistributdrias.

Coisa julgada — constitucionalidadee legalidade em matéria tri-

butdria.

Certidées negativas e direitos fundamentais do contribuinte.

N&o cumulatividade tributaria.

Interpretaco e aplicacao dalei tributaria.

Tributacdo indireta no Direito brasileiro.

A prova em questées tributarias.

Agora, nesta nossa pesquisa, o assunto é 0 regime juridico dos in-

centivos fiscais, e tal como tem ocorrido nas ocasides anteriores, a

pesquisa foi desenvolvida a partir de questées que formulamos para
serem respondidasporjuristas de notério saber, tendo emvista 0 es-

clarecimento de importantes aspectos, todos de inegavel interesse para

os que lidam com o Direito,

Este livro, que temos a satisfacio de apresentar 4 comunidade

juridica, é fruto dessa nossa Ultima pesquisa, e examina, portanto,
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questées relativas aos incentivosfiscais. Sua inegavel valia, que o colo-

ca muito acima doslivros de autoria coletiva em geral, esta em que

oferece ao leitor, em um sé volume, respostas de mais de vinte autores

sobre as mesmas questdes. Assim, facilita muito o trabalho de quem

pretenderealizar uma pesquisa a respeito do assunto.

As quest6es propostas foram divididas em quatro partes aut6no-

mas, seguidas de uma abertura para a abordagem de quest4o sobre o

tema, que nao tenha sido suscitada, de sorte a permitir abordagens

especificas de cada grupo. E estdo assim colocadas:

 

1. O quesdoincentivosfiscais

1.1 Incentivosfiscais, beneficios fiscais, alivios fiscais, so todas ex-

pressdes sindnimas?

1.2A redugao da base de célculo é uma isengao parcial? A lei pode

concederisen¢éio parcial? Seria adequadofalarde isengao parcial?

1.3 A isencdo é um incentivofiscal? E a aliquota zere? A imunidade?

A reducéo da base de cdlculo? Sao incentivos ou possiveis meios

para concedé-los?

1.4 Una reducao do énus tributério decorrente da auséncia de capa-

cidade contributiva, como o limite de isengao estabelecido para

iméveis residenciais de pequenovalor, por exemplo, é umincenti-

vo fiscal? E a reducéio estabelecida em fungao de algum malsofri-

do pelo contribuinte, como uma doenga?

1.5 Ha diferenca entre incentivos fiscais e incentivos financeiros?
 

 

2, Limites formais a concessio de incentivosfiscais

2.1 Todoincentivo fiscal deve ser concedido porlei do ente tributante

competente para a instituicao do tributo correspondente? Qual a
natureza de disposic¢des come as que constam do art. 155, § 2%

XII, “e’; e do art. 156, § 3°, I, da CF/1988? Sao imunidades? Ex-

cepcionais hipéteses em quesefaz possivel a concessdo de isengées

heterénomas? >  
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2.2 Os tratados internacionais podem estabelecer incentivosfiscais,

inclusive quando relativos a tributos que seriam devidosa estados

e municipios?

2.3 A desoneragdo tributdrid dada @ remessa de mercadorias para a

Zona Franca de Manaus é caso de isencéo oude imunidade?A lei

federal pode regular tal desoneragéo mesmo quando relativa a

tributos de competéncia estadual ou municipal?

2.4 Hé limites a serem observadospelo legisladorinfraconstitucional,

quando da regulamentagao de norma da Constituigao referente a

incentivosfiscais? E possivel regulamentar uma faculdade previs-

ta no texto constitucionalde sorte a tornar praticamente imposst-

vel o seu exercicio? E 0 que se dd, por exemplo, com a exigéncia de

unanimidade prevista na LC 24/1975, como condigéo para a

concesséo de incentivosfiscais em matéria de ICMS?

2.5 E certo que a vigente Constituigao Federal, em pelo menosseis

dispositivos, a saber, art. 1°, IHart. 151, [; art. 159, 5 “Cs art.

161, H; art. 165, § 7%, ¢ art. 170, VI, preconiza providéncias ob-

jetivando a redugtio das desigualdades regionais existentes no

Pais? Esse fato deve ter, ou no, alguma influéncia na interpreta-

gio e na aplicagaode leis a respeito de incentivosfiscais que te-

nham porobjetivo atrair empresas para regiGes pobres?
 

 

 
3. Limites ou pardmetros materiais para a concessdo de incenti-

vos fiscais

3.1 Em quais hipéteses a concessao de incentivofiscal a determinado

contribuinte, ou grupo de contribuintes, serd compativel com o

principio da igualdade?

3.2 A localizagaéo de uma empresa em regiéio menos desenvolvida do

territério nacionalseria um critério de discrimen aptoa legitimar

incentivosfiscais?

3.3 Caso o contribuinte destinatdrio do incentivo tenha capacidade

contributiva igual a de outro contribuinte, nao beneficiado com e

incentivo, hd, sé por isso, invalidade ou violacéo ao principio da  
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igualdade? E posstvel estabelecer, validamente, tratamento desi-

gual a contribuintes, tomando de critério diverso de sua capaci-

dade contributiva? Quais critérios seriamesses?

3.4 Deve haver coeréncia nas politicas piiblicas relacionadas aos in-
centivosfiscais? Qual a consequéncia juridica, por exemplo, de o

Governo Federal incentivar determinada acao, por meio de tribu-
tos, e outros érgios do préprio Governo Federal, ou dos Governos
Estadual ou Municipal, adotarem politicas destinadas a desesti-

mular essa mesma agao?

3.5 A quemcabe a decisdo a respeito da concesséo de incentivosfis-

cais? Ao Legislador e ao Executivo apenas, quando da criagao ou

da alteragao de leis ou atos infralegais?

3.6 Diante de umincentivo fiscal formalmentevdlido,seria licito ao
PoderJudicidrio tomar decisées relacionadas ao seu “mérito’, por

néo se considerar, por exemplo, necessdrio ou adequado incenti-

var determinada atividade ou setor da economia?

3.7 Existiria alguma outra instincia de controle da legitimidade ou
da conveniéncia da concessdo de incentivosfiscais?
 

 

4. Incentivos fiscais e seguranga juridica

4.1 E posstvel a revogacéo de umincentive fiscal? Hd diferenga caso
tenham sido exigidas contrapartidas, a serem implementadas

pelo contribuinte, como condi¢ao para a sua concessio? E relevan-

te, ainda, que o incentivo tenha sido concedido por prazo certo?

4.2 A resposta dada a questao anterior é a mesma caso, em vez de

revogacao, tenha-se a nulidadedo incentivo, posteriormente reco-

nhecida no dmbito administrativo ou judicial? Pode a entidade
tributante que houver editado lei concedendo incentivo cobrar o

tributo correspondente em razéio da inconstitucionalidade poste-

riormente declaradada lei que ela propria editou?
 

  5. Hd algum outro aspecto relevante, relativo aos incentivosfis-

cais, néio abrangido pelas questées anteriores?
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INCENTIVOS FISCAIS NA FEDERACAO BRASILEIRA

ALEXANDRE COUTINHODA SILVEIRA

FERNANDO FACURY SCAFF

Introdugdo. 1. Isengao e¢ tributacdo: duas faces da mesma moeda. 2. In-
centivo fiscal, incentivo financeiro, gasto ptiblico, gasto tributdrio. 3. In-
centivosfiscais, desigualdade, federalismofiscal. 4. Respostas.

Introducéo

Honra-nos 0 Professor Hugo de Brito Machado com convite para
participar de estudo tendo por objeto o Regime Juridico dos Incentivos
Fiscais, destinadoa integrar a Colegéio de Estudos Tributdrios, promovi-
da pelo Instituto Cearense de Estudos Tributdrios — ICET.

Na ansia de contribuir com a formagdo e o aprofundamento de

conhecimento sobre a estrutura dos incentivosfiscais, cabem desde ja
algumas coloca¢ées introdutérias, que servirdo de guia para as linhas
abaixo,

Em nada obstante a relevantissima andlise dos incentivos a partir de
uma matriz calcada nodireito tributario, ousa-se nestas linhas buscar a

aproximacao interdisciplinar. Isto é: as colocagées adiante terao a preo-
cupacio de fundar-se em elementos do direito tributdrio; mas terao
também ansia de abarcar conceitos e técnicas do direito financeiro.'

Dai que, para além da relagao Fisco x Contribuinte, buscar-se-4

também contextualizar o regime dos incentivos no que atinge as relacées

1. Nao se reputa queeste seja 0 espaco para distinguir entre os direitos financeiro

e tributdrio, suas semelhangase diferencas, e/ou a autonomia cientifica de cada um

deles. Para melhores consideragdes sobre o tema, recomendamosver: Heleno Taveira
Torres, A Teoria da Constituicéo Financeira, tese (Concurso de Professor Titular), Fa-

culdade de Direito da Universidade de Sado Paulo, 2014.
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Fisco x Sociedade (os incentives em face das normas de gestao finan-

ceira, objetivando suautilizacado constitucionalmente aceitavel} e Fisco

x Fisco (impactos, dos incentivos estabelecidos por um ente federativo,

em outrosentes, sejam eles de mesmo nivel ou de outro).

O texto conterd 4 itens.

No primeiro, busca-se identificar do que falamos quandonosre-

ferimos aos incentivos fiscais, especialmente colocando-os ao lado da

tributacdo e de suas premissas fundamentais, como autonomia finan-

ceira na realidade federatiya.

No segundo,quer-se destacare distinguir os incentivosfiscais dos

incentivos financeiros.

Noterceiro, busca-se investigar as mais salientes polémicasrela-

cionadas aosincentivosfiscais na perspectiva do federalismofiscal.

Ao fim e ao cabo,serao respondidas as seguintes perguntas:

 

1. O quesao incentivosfiscais

1.1 Incentivosfiscais, beneficiosfiscais, alivios fiscais, sao todas ex-

pressdes sindnimas?

1.2 A redugéo da base de cdlculo é uma isengaio parcial? A lei pode

conceder isengdo parcial? Seria adequadofalarde isengdo parcial?

1.3 A isengéo é um incentivofiscal? E a aliquota zero? A imunidade?

A redugio da base de cdlculo? Sao incentivos ou possiveis meios

para concedé-los?

1.4 Uma reducéo do énustributdrio decorrente da auséncia de capa-

cidade contributiva, coma a limite de isencao estabelecido para

iméveis residenciais de pequenovalor, por exemplo, é umincenti-

vofiscal? E a redugéio estabelecida em fungao de algum mal sofri-

do pelo contribuinte, como uma doenca?

1.5 Haddiferenga entre incentivosfiscais e incentivos financeiros?
 

 

2. Limites formais @ concessdo de incentivos fiscais

2.1 Todo incentivefiscal deve ser concedidoporlei do ente tributante

competente para a instituicéo do tributo correspondente? Qual a >   
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natureza de disposigdes como as que constamdo art. 155, § 2%,

XI, “e’; e do art. 156, § 3°, II, da CF/1988? Sao imunidades? Ex-

cepcionais hipdteses em que se faz posstvel a concessio de isencdes

heterénomas? :

2.2 Os tratados internacionais podem estabelecer incentivos fiscais,

inclusive quando relativosa tributos que seriam devidos a Estados

e Municipios?

2.3 Hd limites a serem observadospelo legisladorinfraconstitucional,

quando da regulamentacdo de norma da Constituicao referente a

incentivosfiscais? E possivel regulamentar uma faculdade previs-

ta no texto constitucionalde sorte a tornar praticamente impossi-

vel o seu exercicio? E 0 que se dd, por exemplo, coma exigéncia de

unanimidade prevista na LC 24/1975, como condi¢éo para a

concessao de incentivosfiscais em matéria de ICMS?

24 E certo que a vigente Constituigho Federal, em pelo menosseis

dispositivos, a saber, art. 1°, HI; art. 151, I; art. 159, I, “c”; art.

161, H; art. 165, § 7°, e art. 170, VI, preconiza providéncias ob-

jetivando a reducéo das desigualdades regionais existentes no

Pais? Esse fato deve ter, ou néio, algumainfluéncia na interpreta-

ao e na aplicacao de leis a respeito de incentivos fiscais que te-

nham porobjetivo atrair empresas para regides pobres?   3. Outros aspectos relevantes
 

1. Isengéo e tributacdo: duas faces da mesma moeda

Visando a garantir a autonomia financeira dos entes politicos

nacionais, a Constituicdo Federal outorga-lhes competéncia tributa-
ria;? confere o poderde instituir e arrecadar tributos.

2. Tacio Lacerda Gama, Competéncia Tributdria: Fundamentos para uma Teoria

da Nulidade, Sio Paulo, Noeses, 2009, pp. 343-346: “Competéncia tributaria é a aptidao

juridica, modalizada em obrigatério ou em permitido, para criar normasjuridicas que,
direta ou indiretamente, disponham sobre a instituicao, arrecadagao e fiscalizagao de
tributos (...) A norma de competéncia tributaria prescreve os requisitos que devem ser

atendidos para a produgaolicita de normasjuridicas, Ao fazé-lo, demarca, também,os
limites da ilicitude. Percebe-se que uma normafoi produzidailicitamente quando ela
esta em antinomia (conflito) com a norma quelhe serve de fundamento de validade”.
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£ dizer: a Constituicdo Federal nao institui tributos. Ela da aos

entes ptiblicos o poder deinstituir e arrecadar tributos. Mas esse poder,

é claro, nao é absoluto,Ele esta limitado pela propria Carta Magna, que

traz um Sistema Tributario exaustivo e rigido. E dizer: “aquilo que po-

de ser feito em termosde tributacao esta previsto (as vezes, pormeno-

rizadamente) pela propria Constituigao”* Todo 0 poder tributario esta,

necessariamente, descrito nos parametros constitucionais, “nao dei-

xando, como s6i acontecer em outrossistemas juridicos, liberdade ao

legisladorpara alterar os fatos que podem ou nao ser objeto de tribu-

tagao”* Com Humberto Avila, vemos que “9 importante é que a Cons-

tituicfo nao apenas define as hipoteses de incidéncia, mas também

predetermina o contetido material para o exercicio da competéncia”?

As competéncias distribuidas na Carta Magna

implicam, de umlado, numa afirmacao do poderfiscal de seu titular; de

outro, porém, implicam numa negagaéo deste mesmo poder. De fato,

combase em sila soberania o Estado poderia tudo fazer. A Constituicao,

entretanto, limita esse poder & medida que o partilha entre as ordens

parciais de governo que compoem a Federacio. Tal é feito através da

atribuicdo de campos econdmicos determinados a cada um.°

No mesmosentido, Roque Carrazza ensina que, segundoas regras

de competénciatributéria,“as pessoaspoliticas, sendo simples delega-

das, nio tém poderes para alterar as faculdades tributarias que lhes

foram atribuidas pela Carta Suprema’.’ Portanto, o legislador infra-

constitucional, no exercicio da competéncia tributdria, encontra limi-

te na observancia das normas constitucionais: “O respeito devido a

tais normas € absoluto e sua violacdo importa irremissivel inconstitu-

3, Humberto Avila, Sistema Constitucional Tributdrio: de Acordo com Emenda

Constitucional n. 42, de 19.12.2003, Sao Paulo, Saraiva, 2004, p. 110.

4, Idem, ibidem, p, 158.

5. Idem,ibidem,p. 111.

6. Hamilton Dias de Souza, “A competéncia tributdria e seu exercicio: a racio-

nalidade comolimitasio ao poder de tributar’, in Roberto Catalano Botelho Ferraz

(coord.), Principios e Limites da Tributagéo,Sao Paulo, Quartier Latin, 2005, pp. 260-261.

7, Roque Antonio Carrazza, Curso de Direito Constitucional Tributdrio, 29° ed.

rev., ampl.e atual., Sao Paulo, Malheiros Editores, 2013. p. 578.
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cionalidade dalei tributdria. De fato, as normaslegais tém sua valida-

de vinculada 4 observancia e ao respeito aos limites erigidos pelas
normasconstitucionais”.*

Mascabe retomar um ponto acima anunciado. Quer-se analisar a

tributacado nado como mera expressdo da competéncia impositiva cons-
titucionalmente outorgada. Mas antes, dando um passo atr4s, como
instrumento de autonomia financeira do ente politico. Que é essa
“autonomia financeira”?

A autonomia do entesubnacional, manifestada no plano finan-
ceiro,’ é parte relevantissima do arranjo institucional federativo." A
autonomia financeira esté diretamente vinculada a capacidade de fi-
nanciaras atividades a serem exercidas, fruto da outorga de competén-
cias administrativas. Como ensina José Mauricio Conti,

a autonomia financeira é de fundamental importancia, Nao é exagero

dizer ser ela quem garante a sobrevivéncia da federacdo. Sem recursos

para se manter, as entidades federadas estao fadadas ao fracasso. Nao

poderdo exercer as funcdes que lhe competem,e passarao a depender do

poder central para financiarsuas atividades, circunstancia que aniquila

todo e qualquer poder auténome quese lhes atribua."

E, ainda, com Sampaio Doria: “O poderpolitico, distribuido pelas
camadas da federagao, encontra seu necessdrio embasamento na simul-
tdnea atribuicéo de poderfinanceiro, sem o qual de pouco vale: autono-
mia na percep¢ao,gestao e dispéndio das rendas préprias”.”

8. Idem, ibidem,p. 579.

9.“O equilibrio federativo exige que haja correlag4o entre as competéncias, que
s40 encargos, tarefas a serem executadas, e os meios financeiros indispensdveis para
seu desempenho” (Dalmo de Abreu Dallari, “Implicagées do pacto federativo”, in
Dircéo Torrecillas Ramos (coord.), O Federalista Atual: Teoria do Federalismo, Belo
Horizonte, Arraes Editores, 2013, p. 593).

10. “Los acuerdos en tornoa la recaudacién, reparticipacién y gasto del dinero
son de crucial importancia, tanto politica como econémicamente, para el funciona-
miento de los sistemas federales” (George Anderson, Una Introducciénal Federalismo,
Madrid, Marcial Pons, 2008,p. 51).

11. José Mauricio Conti, Federalisro Fiscal e Fundos de Participacdo, Sio Paulo,
Juarez de Oliveira, 2001, p. 14.

12. Anténio Roberto Sampaio Déria, Discriminacgao de Rendas Tributdrias, SA0
Paulo, José Bushatsky Editor, 1972, p. 11.
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Afinal, consoante a licio de Carmen Liicia Antunes Rocha,“pela

subtragaio de recursos econémico-financeiros as entidades federadas,

tem-se chegado 4 ruptura velada, mas nao menosgrave, € ao esvazia-

mento de algtuumas propostas da Federacao”."”

E nesse contexto também que se apresenta o federalismofiscal."

Ele se destina A compreensio dos meios de dotar cada um dos entes

governamentais dos recursos necessdrios ao desenvolvimento dasati-

vidades que lhes competem.”°

Emoutras palavras: dé “assegurar-lhes meios para a obtengao de

seus fins”.6 Segundo Conti, federalismofiscal é “o estudo da maneira

pela qual as esferas de governo se relacionam do ponto de vista finan-

ceiro!”

13, CArmenLucia Antunes Rocha, Reptiblica e Federagdo no Brasil — Tragos Cons-

titucionais da Organizagdo Politica Brasileira, Belo Horizonte, Del Rey, 1997, p. 185.

14. “Nessa expressio, 0 adjetivo‘fiscal’ restringe o tipo de ‘federalismo’ de que

estamos falando. O termo federalismo, desacompanhado do adjetivo, diz respeito a

divisio de poderes politicos e constitucionais entre os diferentes niveis de governo,

indo muito além da mera divisao detarefas administrativas” (Marcos Mendes, “Fede-

ralismofiscal”, in Ciro Biderman e Paulo Roberto Arvate (orgs.), Econontia do Setor

Pitblico no Brasil, S4o Paulo, CampusElsevier, 2005, p. 422).

15. Segundo Marcos Mendes, 0 federatismofiscal é definido como“a diviséo de

tarefas entre os diferentes niveis de governo: quem(que niveis de governo) deve arre-

cadar cada um dostributos do pais e quemdeve ofertar cada um dos servigos publicos

(satide, saneamento, educagio,limpeza, iluminagao, seguranca publica, estabilidade

macroeconémica,assisténcia aos pobresetc.). A ideia principal é buscar umadivisao

de tarefas que maximize a eficiéncia do setor piiblico”(idem,ibidem,p. 421).

16. Régis Fernandesde Oliveira, Curso de Direito Financeiro, Sao Paulo, Ed. TR,

2006, p. 42. Prossegue o autor: “Faz-se um bolo arrecadatério, destinadoa fornecer os

meios para que o Estado cumprasuasfinatidades, podendo atenderaos servi¢os pu-

blicos, exercitando o poder de policia, intervindo no dominio econémico,preservan-

do situages através de documentos e mantendo sua estrutura, tais como adquirindo

iméveis (por compra ou expropriagao), méveis, objetos artisticos, monumentos,

alugando iméveis, mantendo seu pessoaletc. Ao celebrar-se o pacto federativo atra-

vés da elaboracao do pacto politico que ¢ a Constituigao, deve haver o sopesar das

necessidades de cada ente auténomoe os recursos previstos no texto. Se nao houver

compatibilidade, 0 pacto é vesgo. Se nao se estabelecer razoabilidade entre fins e

meios, perecem as solugGes democraticas, criando-se odiosa estrutura de dominagio

dos entes maiores sobre os menores. Deixando de se atender a critérios equitativos

na distribuigao de recursos, instaura-se o desequilibrio repugnante entre os centros

federativos de poder, Logo, urge queas limitagdes ao poder de tributar nao tornem

exanguesas fontes dos Municipios e Estados, nem se instituam mecanismos de imuni-

dadesdetal ordem que atinjam somenteas esferas menores da federacdo”(pp. 42-43).

17. José Mauricio Conti, Federalismo Fiscal e Fundos de Participagao,cit., p, 24.
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O tema, entio,é a distribuicdo de recursos noseio da federacao."

Nas palavras de AnwarShah:“os principios do federalismofiscal estéo

preocupados com o desenhodas constituigdes fiscais ~ isto ¢, como a

tributacdo, o gasto e as fungGes regulatérias séo alocadas entre gover-

nos e como transferéncias intetgovernamentais so estruturadas. Esses

arranjos sdéo de fundamental importancia para a provisao eficiente e

equitativa dos servisos puiblicos’,'® revelando, em verdade, “a questdo
mais fundamental de uma federac’o””°A teoria do federalismo fiscal

busca avangar no estudo dos fatores determinantes para essa distribui-
ao de recursos ¢ especialmente auxiliar no desenho das instituicdes

fiscais, visando adequara partilha das finangas piiblicas aquela deciséo

politica que fixou quem fara o qué.”

18. Como ja pontuava Sampaio Doria: “A titulo ilustrativo, poder-se-iam no-
mearalgumas dessasdiretrizes informadoras de ideal discriminagao de rendas:(a) re-

ceitas proporcionais aos encargosatribuides ao érgao federado; (b) complementagio,
através de impostos, de competéncia regulatéria material; (c) concentragao, na Unido,

de impostos de difwsio econdémica nacional, e, nos governoslocais, dos economica-
mente restritos & sua esfera de influéncia; (d) distribuicao equitativa dos impostos

de equivalente produtividade e daqueles de base real e pessoal; (e} flexibilidade de
acesso a novas fontes tributarias; (f) atribuicao de impostos ao érgao que possa mais
eficientemente coletd-los e administra-los; (g) tentativa de integracdo dos sistemas;
(h) eliminacéo de embaragosA circulagdo econémica entre as unidades federativas;

(i) possibilidade de distensio do podertributario federal em casos emergenciais,etc.”
(Discriminagho de Rendas Tributdrias, cit., p. 17).

19. AnwarShah, “Introduction: principles of fiscal federalism’, in Anwar Shah

(ed.), The Practice of Fiscal Federalism: Comparative Perspectives. A Global Dialogue on
Federalism, Canada, McGill-Queen’s University Press, 2007, v. 4, p. 3, tradugio livre.

20. Idem,ibidem,p. 9, traducaolivre.
21. “Six questionsarise with respect to intergovernmentalfinancein any country

(...). Thefirst five focus on content as follows:
— The question of expenditure assignment: Who should do what?
— The question of revenue assignment: Who should levy whattaxes?
— The question ofvertical imbalance: How should any imbalance between the

revenues and expenditures of subnational governmentbe resolved?
— The question of horizontal imbalance or equalization: To what extent should

fiscal institutions attempt to adjust for differences in needs and capacities between
different government units at the samelevel of government?

— The questionof access to capital markets: What, if any, rules should existe with
respect to subnational borrowing?

Thesixth question concerns the process by which these questions are answered,
that is, the institutional framework within which the technical problems offiscal
federalism are resolved” (Richard M. Bird e Francois Vaillancourt, “Introduction and
summary’, in Richard M. Bird e Francois Vaillancourt (eds.), Perspectives on Fiscal

Federalism, Washington, The World Bank, 2006,p. 2).
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A outorga do poder de tributar, entao, deve necessariamente ser

compreendida neste panorama: enquanto expressao da autonomiafi-
nanceira dos entes politicos (Unido, Estados-membros, Municipios e

o Distrito Federal).”

Masessalicdo tampoucopode ser tomada de maneira acodada.

Compreender a outorga de competéncia tributdria apenas como

meio de dotar 0 ente publico de recursos a fazer frente a suas despe-

sas implicaria, ao menos em andlise menosrefletida, a conclusao de
que a mera transferéncia de recursos a um determinadoenteseria

suficiente para preencher esse requisito de autonomia. Mas isso nao

seria verdadeiro.

Por mais que transferéncias significativas sejam direcionadas a

um ente (ou um nivel de governo),é legitima a arguicdo de que apenas

quando se aloca a competéncia impositiva nesse ente é que se estara

respeitando sua autonomia.” S6 entdo tera ele o poder de decidir

quanto onerar a base, como fazé-lo, quais isengées estabelecer ete.”

Por isso mesmo é que Sampaio Doria afirma que “a atribuicao de

competéncia tributaria, sim, é requisito axiomdtico da federagio, para

assegurar independéncia politica””®

22, Hugo de Brito Machado Segundo, Contribuigées e Federalismo, Sao Paulo,

Dialética, 2005,p. 52.
23. John Norregaard,“Tax assignment’, in Teresa Ter-Minassian(ed.), Fiscal Fede-

ralism in Theory and Practice, Washington, International Monetary Fund, 1997, p. 71.
24, “An important prerequisite for the exercise of subnational fiscal autonomy

is therefore the ability to choose statutory tax rates (...) the capacity to set rates is
clearly the most important ofthese [se refere aos quatro aspectos de definigho da tri-
butagao subnacional], and also the mostefficient. The choice of rates is what allows
subnational governments to choose the level of public services while minimizing

the compliance costs associated with collecting the required reven ues” (Jorge Marti-

nez-Vazquez, Charles McLure e Frangois Vaillancourt, “Revenues and expenditures in

an intergovernmental framework’, in Richard M.Bird e Frangois Vaillancourt (ed.),

Perspectives on Fiscal Federalism, cit., pp. 24-25.
25. Sobre o tema, convém consultar: Fernando Facury Scaff e Alexandre

Coutinho da Silveira, “Competéncia tributaria, transferéncias obrigatérias e in-

centivos fiscais”, in José Mauricio Conti, Fernando Facury Scaff e Carlos Eduardo

Faraco Braga (orgs.), Federalismo Fiscal: Questoes Contempordneas, Floriandpolis,

Conceito, 2010.
26. Anténio Roberto Sampaio Doria, Discriminagao de Rendas Tributdrias,cit.,

p. 15.
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O poderde tributar nao se resume a aptidao de gerarreceita.”” A

ideia do tributo nao é apenas de promover entradasao Erario.

Casalta Nabais, por exemplo,ressalta que o Estado Fiscal — aquele

em quese privilegia a receita publica gerada a partir de impostos —

esté intimamente relacionado 4 nocéo de cidadania; fala em uma

“uma cidadania de liberdade cujo preco reside em sermostodosdesti-

natdrios do dever fundamental de pagar impostos”.”*

O tributo, na visio de Reuven Avi-Yonah, tem 3 (trés) funcdes:”

“(i) gerar receitas ao Estado;(ii) redistribuir a riqueza”e (iii) regula-

mentacao”! Alessandro Mendes Cardososustenta que 0 tributo deve

27. Emboraesta seja, obviamente, uma fungao primordial. Afinal, como recorda

Hugode Brito Machado Segundo,“sé 0 tributo fornece ao Estado meios ordindrios

de subsisténcia, eis que comele se obtémreceita colhida sobre a riqueza ¢ a atividade

econdmica desenvolvida de modo normalporparte da populagao, independentemen-
te da vontade desta” (Hugo de Brito Machado Segundo, Contribuigées e Federalismo,

cit., p. 50).
28. José Casalta Nabais, Por um Estado Fiscal Suportdvel: Estudos de Direito Fiscal,

Coimbra, Almedina, pp. 33-34. Para 0 autor, a cidadania “podeser definida como a

qualidade dosindividuos que, enquanto membrosativos e passivos de um estado-na-

¢40, sao titulares ou destinatarios de um determinado ntimero de direitos e deveres

universais e, por conseguinte, detentores de um especifico nivel de igualdade. Uma

nogao de cidadania, em que, comoé facil de ver, encontramostrés elementos constitu-

tivos, a saber: 1) a titularidade de um determinado numerodedireitos e deveres numa

sociedade especifica; 2) a pertenca a uma determinada comunidadepolitica (normal-

mente 0 estado), em geral vinculada a ideia de nacionalidade; 3) a possibilidade de

contribuir para a vida pttblica dessa comunidadeatravés da sua participagao”(p. 34).
29. Reuven S, Avi-Yonah, “Os trés objetivos da tributagiio’, trad, de Luis Flavio

Neto, Revista Direito Tributdrio Atual, Sao Paulo, Dialética, n. 22, p. 27, 2008.

30. “Assim,a tributacao pode ter uma fungao redistributive, comvista a reduzir

a desigualdade na distribuigdo da renda e da riqueza, que resulta do funcionamente

normal de uma economia baseada no mercado,Tal fungao tem sido bastante debatida

e as diferentes teorias de justica distributiva podemserutilizadas para afirmar ou
negara sua legitimidade. No entanto, é certo que muitas nagdes desenvolvidas tém

realmente procuradoatribuir a tributacdo efeitos redistributivos, embora seja discu-

tivel a eficdcia obtida ou que é possivel obter-se neste intento” (idem,ibidem,p. 10).

31. “Outra funcao da tributacao que se quer sublinhar é 0 seu componente

regulamentar. A tributagdo podeser utilizada para orientar a atividade nosetorpri-

vado em diregdes desejadas pelo Estado.Esta funcdo também € controvertida, como

demonstrado pelo debate a respeito das deducGesfiscais. Mas é dificil negar que a

tributagao tem sido amplamenteutilizada para este fim regulamentar, tendo em vista

inclusive a disseminagio do método de dedugéesfiscais em todo o mundo,apésa sua

introdugao nos EUA na década de 70”(idem,ibidem).

32. Mencione-se a posig&o de Casalta Nabais, de conotagao liberal, que resiste

em incluir os fins sociais no conceito de “imposto”. O autor portuguéspleiteia que se
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ser compreendido como um dever fundamentalde solidariedade, sendo

“instrumento a servico da politica social e econdmica do Estadoredis-
tribuidor”® ao lado de sua classica concep¢4o de “meio primordial de

sustento do Estado”! A ideia de solidariedade®na tributacaoesta refe-

rida também na doutrina de Alvaro Bereijo, para quem, numaanilise

juridico-politica, o dever fundamental de pagar impostos cumpretripla

fungo:(i) de legitimagao do tributo, que tem fundamento no dever de

solidariedade dos cidadaos de contribuir ao financiamento dosgastos
publicos;(ii) de limite e garantia juridica, constrangendo o poderestatal

de tributar; e (iii) de orientag&o programatica da atuagdo dos poderes

publicos, em dirego a criagéo de um sistematributdrio justo.’

Fixe-se, portanto, que os tributos j4 nio podem ser considerados

apenas instrumentos de arrecadacao.

Essa percepgaofoi registrada no livro influente de Stephen Hol-

mes e Cass Sunstein, em que,desde titulo, afirmam expressamente

faca distingao entre os objetivosfiscais e extrafiscais: “Em conclusao, seja numa visdo
mais radical on mais moderada, ha que fazer umadistin¢ao dos tmpostos consoante

os seus objetivos e/ou os seusefeitos, j4 que os impostos extrafiscais hao-de ter por
paramtero constitucional material essencialmente os direitos fundamentais, e os

impostosfiscais essencialmente o principio da capacidade contributiva” (O Dever

Fundamental de Pagar Impostos, Coimbra, Almedina, 1998, p. 251).
33, Alessandro Mendes Cardoso, O Dever Fundamental de Recolher Tributos no

Estado Democratico de Direite, Porto Alegre, Livraria do Advogado,2014, p. 146.

34, Idem,ibidem,p. 151.
35. No mesinosentido, Oscar Sarlo indica que “a tributagdo expressa em termos

juridico-formais o dever de solidariedade com a vida em comum”(“Republicanis-
mo, derechos humanosy deberes tributarios’, Revista Mestrado em Direito, Osasco,

ano 12, n. 1, p. 131, jan.-jul. 2012, tradugao livre), dai que o direito tributario e a
administragao tributdria sao centrais na “compreensao dos deveres humanos, como
partes inevitdaveis da moralidade basica de uma sociedade”(idem, ibidem). E, ainda,

Cristina Chulvi aponta que, “com a chegada do Estado social e democratico de Direito,
adotou-se um contetido soliddrio ao dever de contribuir para o sustento dos gastos
publicos ao emprega-lo comoinstrumentoa servico da politica social e econdmica do
Estado redistribuidor” (E/ Deber Constitucional de Contribuiral Sostenimiento de los

Gastos Piiblicos, Madrid, Centro de EstudiosPoliticos y Constitucionales, 2001, p. 70,
tradugao livre), Complementa: “a conexdo entre o deverde contribuir ao sustento dos
gastos puiblicos e o principio da solidariedade resulta inegavel j4 que o cumprimento
ou descumprimento do dever de tributar beneficia ou prejudica, respectivamente, a
todos dado o cardter publico do ente sustentado” (pp. 71-72).

36. Alvaro Rodriguez Bereijo,“El significado juridico del deber constitucional de
pagar impuestos”, Revista de Direito Tributdrio 113/25, Sao Paulo, Malheiros Editores,
2011,
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que a liberdade depende dos tributos.” Os tributos séo “o prego que

pagamospor termos uma comunidadeorganizada baseadanaideia de

liberdade, ouseja, no respeito pelos direitos e liberdades fundamen-
tais’2* E o que ja havia sido sintetizado por Oliver Wendell Holmes, da
Suprema Corte Estadunidensé, em 1927, com a frase que veio a se

tornar de frequente repetigao: “tributos sao o que pagamos por uma

sociedade civilizada””

Que essas consideracées dizem, tornando ao objeto central destas

linhas? :

A soma dessas razées se presta a argumentar que tributacao é

mais que arrecadagao. E especialmente que muitas vezes implica, para

consecusio de diversas de suas fungGes, ndo arrecadagao.

Se considerarmos, com Avi-Yonah (entre outros), que o tributo se

presta também a propésitos regulatérios e redistributivos, entao deve-

mos igualmente aceitar que ha diversas circunstancias e razOes para

que 0 gestor ptiblico decida pela relativizagao da regra de incidéncia,

de maneira que determinados contribuintes, visando ao alcance de

interesses legitimos, fiquem desobrigados do recolhimentotributario.

E observando, mais, que a autonomiafinanceira dos entes publi-

cos implica dotar-Ihes do poderde deciséo sobre os seus rumosfis-

cais-financeiros, ha de se aceitar, também, que cada ente politico tri-

butariamente competente para instituir e arrecadar tributos detém da

mesmaforma 0 poderde estabelecer desoneragGes que se adequem ao

plano de aco especifico daquele ente.

Tudo o que estd relacionado,é claro, a funcio das normasfiscais

de induzir comportamentos. Como recorda Schoueri, “os contribuin-

tes nao s4o indiferentes 4 tributagado”, dai que o tributo “sera umfator

que influenciar4 o comportamento dos agentes econédmicos”.’ O au-

37. Stephen Holmes e Cass Sunstein, The Cost ofRights: WhyLiberty Depends on

Taxes, Nova York, W. W. Norton & Company, 1999.

38. José Casalta Nabais, Por uiEstado Fiscal Suportdvel, cit., p. 39.

39. No original: “faxes are what we payforcivilized society”. Compania General
de Tabacos v. Collector ~ 275, U.S. 87, 1927. Traducaolivre.

40. Luis Eduardo Schoueri, “Tributacao e indugdo econdmica:osefeitos econd-

micos de um tributo comocritério para sua constitucionalidade’, in Roberto Ferraz
(coord.), Principios e Limites da Tributagao 2 — Os Principios da Ordem Econdmica ea

Tributagao, $a0 Paulo, Quartier Latin, 2009, p. 143.
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tor, apésdiscorrer sobre a fungaodo tributo, conclui, como acima, que

“meritéria ndo serd a tributagdo exclusivamente por seus excelentes
4h

reflexos nas burras governamentais’,"' sintetizando sua posicao desta

forma: “arrecadagao e indugéo econémicasao efeitos da tributagao,
en ro eT ees

ambas com justificagao constitucional e em relagao simbidtica”.

E essa funcao indutora do tributo se revela de diferentes formas,

mas especialmente pela fixacdo da quantidade de tributagao. Aumen-

ta-se a carga tributéria sobre umaatividade que o Estado quer deses-

timular. Diminui-se a carga tributaria ou mesmo até se suspende a

incidéncia de atividades que o Estado quer promover.””?

Oportunamente, considere-se, com Paulo de Barros Carvalho,

isencdo como mutilagao parcial de um ou mais critérios da norma-pa-

drao de incidéncia.

AL. Idem,ibidem,p. 150. Deixar-se-ao de lado as consideragées do autor sobre o

contetido da dignidade e a fungao datributagao perante o mercado a livre-iniciativa
~ consideracées que, embora de grande interesse e que podem dialogar com outras
fontes bibliogrdficas ora consultadas, fogem ao escopo destaslinhas.

42, “Em principio, a isengao tributdria, a semelhanga do imposto, € utilizdvel

para fins de intervencionismo econdmicoe social (...) a isengdo extrafiscal, deixando
de exercer a fung4o de instrumento dajustiga tributaria, converte-se em instrumento
de umapolitica social e econédmica a qual, em tiltima andlise, ser4 juridicamente inob-
jetavel se exercida nao em favor das classes sociais dirigentes, mas a servigo do bem

comum. Constata-se, entdo, a concordancia da isencao extrafiscal com outro critério
de justica” (José Souto Maior Borges, Isengdes Tributdrias, Sao Paulo, Sugestdes Lite-

rarias, 1980, pp. 68 e 70-71).
43, “Assim, em sintese, as normas veiculadorasde incentivofiscal seriam normas

de organizacao do estado, com fungdo promocionale sob umaperspectiva funciona-
lista. Sé0 concebidas sob ospilares da Interven¢do do Estado no Dominio Econémico,
através da doutrina da extrafiscalidade. Sao os incentivos fiscais autolimitagéo ao
poder de tributar, que nao se qualificam comosangao, cujo exercicio esta sujeito as
limitages e aos princfpios constitucionais, tributaérios ou nao” (Marcos André Vinhas
Catao, Regime Juridico dos IncentivosFiscais, Rio de Janeiro, Renovar, 2004,p. 8). Pros-

segue o autor afirmando que osincentivosfiscais sio “instrumentos de desoneragiio
tributaria, aprovados pelo proprio ente politico autorizado A institui¢aéo do tributo,
através de veiculo legislativo especifico, com o propésito de estimular o surgimento
de relagdes juridicas de cunho econémico”(p. 13).

44, Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributdrio, 19? ed. rev., Sao Paulo,
Saraiva, 2007, p. 523. Segue: “O que o preceito de isengao faz é subtrair parcela do
campode abrangéncia do critério do antecedente ou do consequente(...) 0 encontro

de duas normasjuridicas, sendo umaa regra-matriz de incidéncia tributaria e outra
a regra de isencdo, com seu carater supressor da area de abrangéncia de qualquer dos
critérios da hipétese ou da consequéncia da primeira (regra-matriz)” (pp. 523-524),
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Incentivos fiscais so espécies do género isenc¢éo, que tem por

contetido primordial a referida fungao indutora, estimulando oude-

sestimulando comportamentos doparticular.”

Quer-se alcangar a nocao de que os incentivosfiscais (e as isen-

Ges em sentido lato) sao parte ‘televante da autonomia financeira dos

entes politicos, do poder (competéncia) de tributar outorgado consti-

tucionalmente e mesmo da propria tributagao.

A isencdo nao é antagénica nemestranha a incidéncia. E outra

face da mesma moeda. F podertao relevante quanto o deinstituir e

cobraro tributo — faz parte deste, em verdade. A possibilidade de con-

ceder incentivos é atributo da competéncia. Isentar nao é s6 parte

importante de ser autonomo, mas também importa em utilizagao do

tributo em suaplenitude. Como coloca Souto Maior Borges, “no po-

der de tributar se contém o poder de eximir, como 0 verso e 0 reverso

de uma medalha(...) 0 poderde isentar é 0 proprio poder de tributar

visto ao reverso”."°

E justamentepor tais razGes — ressaltando ligacao intrinseca do

poderde tributar e de isentar com a autonomiafinanceira — € que se

45. O conceito-género, aqui tratado porisengio,é referido por Nuno S4 Gomes

como “desagravamentofiscal”, fazendo referéncia a toda espécie de excegao a tributa-
cao-regra, incluindo aquelas queesto presentes na prépria definicao desta. O autor

leciona também sobrea distingdo de beneficios ¢ incentivosfiscais, que tem funcdes

distintas: “a) No primeiro caso,tutelar interesses publicos, em termosestriticos, median-

te beneficiosfiscais relativos a situacSes j4 consumadas, por superiores razdes politicas
(de defesa diplomitica etc.), sociais, religiosas, culturais, etc. b) No segundo caso, tu-

telar, em termosdindmicos, mediante incentivos ouestimulos, a atividade dos sujeitos a

que egsas medidasse dirigem e que se pretende incitar ou fomentar. Trata-se, neste caso,

do que a doutrina designa, por vezes, de medidas de fomento fiscal, que tém a natureza

de incentivos especificos, espécie do género incentivos econdmicos, que abrange também

os incentives financeiros, os auxilios técnicos, etc.” (Teoria Geral dos Beneficios Fiscais,

Lisboa, Centro de EstudosFiscais da DGCI, 1991, pp. 31-38). Adistingao nao é adotada

por Marcos André Vinhas Catao, que entende que nem sempre ha relagdo de género e

espécie entre isengiioe incentivefiscal, “até mesmo porque operam naosé na vertente

da receita mas também na despesa, e nem sempre implicam na redugao nominal da

carga tributaria” (Regime Jurfdico dos Incentivos Fiscais, cit, p. 217). O autor, nada

obstante, concorda que porincentivo deve-se entender aquela desoneragao fiscal outor-

gada “de forma a estimularcertas alividades desejadas por umadiretriz politica, social

e econémica”, sendo “guiados em primeiro plano pela possibilidade de intervengio do

Estado no dominio econémico e pelo uso do tributo enquanto instrumentoregula-
tério, e nao pelos principios da igualdade e capacidade contributiva” (pp. 215-216).

46. José Souto Maior Borges, Isengdes Tributdrias, cit., p. 21.
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revela absurda a possibilidade, existente até a edicdio da Constituigao

Federal de 1988, de o ente politico central (a Unido) imporisengdes

dos tributos da competéncia de outros entes, descentralizados (Esta-

dos, Distrito Federal, Municipios).” Permitir que um ente politico

interfira nas decisées politice-tributdrias de outro importa em macula

4 autonomiafinanceira e politica deste ultimo, fortemente garantida

pelo texto constitucional.®

Entdo, corretissima a regra do art. 151, III, da CF/1988, que veda

a Unido “instituir isengdes de tributos da competéncia dos Estados, do

Distrito Federal ou dos Municipios” (a chamada proibicéio de isencées

heterénomas), o que ademais deflui da ja mencionada autonomia as-

segurada em artigos antecedentes, podendo-se mesmo afirmar que,

salvo pela tradi¢ao histérica, torna o dispositivo despiciendo pois de

evidente conclusdo interpretativa.

Nao se confunda, contudo, a situagao acimareferida (em que um

ente politico subnacional intromete-se na competéncia de outroente,

impondo-lhe isencaofiscal) com outra, bem diversa, que ocorre quan-
do determinada isencao é estabelecida mediante tratado internacio-

nal, firmado nao pela Unido Federal, mas pela Reptiblica Federativa do

Brasil. Embora sejam ambas representadas pelo mesmo 6érgaopolitico

— o Presidente da Republica, Chefe de Estado e também Chefe do Po-

der Executivo da Uniio —,sao essencialmente diversas, A Republica é

soberanae indivisivel; é pessoa juridica de direito ptiblico externo. A

Unido, embora auténoma, nao é soberana; é érgdo da organizacdo

polftico-administrativa da Reptiblica brasileira; é pessoa juridica de

direito publico interno.

A soberania permanece sendo do ente publico geral, a Reptiblica;

mas os entes descentralizados, embora nao soberanos, sao auténo-

mos.” Como afirma Régis Fernandes de Oliveira, “nao ha, como se

47.V. art. 20, § 2°, da Constituicao Federal de 1967 ¢ art. 19, § 2%, da Constituicao

Federal na redacado da Emenda Constitucional 1, de 1969.
48. V. art. 18, caput, da Constituicado Federal vigente.
49. “A caracterizagao de uma Federacdo é estabelecida pela reunido de um con-

junto de requisitos, relevando a disting&o entre soberania e autonomia como marco

distintivo. A soberania, que é elemento privativo da Uni&o, outorga personalidade

juridica de direito ptiblico 4 Unido, sendo seu atributo exclusivo. Os Estados-mem-

bros nfo posstiem este atributo, sendo-lhes conferido o elemento de autonomia, com

competéncias delimitadas e definidas pela Constituicdo do estado federal” (Fernando
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pretendeu, pensar na divisdo da soberania entre os entes federais. A
soberania é, essencialmente, indivisivel e, pois, entra na competéncia

de apenas umapessoajuridica”.

Dai que acerta o Supremo Tribunal Federal quandodeixade apli-

car a regra de proibigtio de isengao heterénoma as desoneracéesfiscais

estabelecidas pela Republica Brasileira, soberana, em suas relacSes in-
ternacionais.”!

Vale ainda uma outra observacdo antes de encerrar este tépico
inicial, Relacionando o tema a autonomia financeira e 4 outorga de

Facury Scaff e Francisco Sérgio Silva Rocha, “Principios, elementos e conceito de
Estado Federal”, in Dircéo Torrecillas Ramos (coord.), O Federalista Atual, cit. p.
69). Dai também que os Estados-membros, auténomos mas nao soberanos, receberm

Poder Constituinte, que, contudo,nao é origindrio, mas derivadoda (e limitado pela)
Constituigao Federal, conforme: Dircéo Torrecillas Ramos, “Composi¢aoda federagao
brasileira’, in Dircéo Torrecillas Ramos (coord.), O Federalista Atual, cit., p. 85.

50. Régis Fernandes de Oliveira, “Federalismofiscal e pacto federativo’, Revista
Tributdria e de Finangas Publicas, v. 61, 2005.

51. Tome-se por exemplo: “Recurso Extraordinario ~ Gasoduto Brasil-Bolivia
~ Isengao de tributo municipal (ISS) concedida pela Republica Federativa do Brasil
mediante acordobilateral celebrado com a Repiiblica da Bolivia — A questdo da isen-
cao de tributos estaduais e/ou municipais outorgada pelo Estado Federalbrasileiro em
sede de convencioou tratadointernacional— Possibilidade constitucional — Distingao
necessdria que se imp6e, para esse efeito, entre o Estado Federal brasileiro (expressio
institucional da comunidade juridica total), que detém ‘o monopélio da persona-
lidade internacional’, e a Unido, pessoa juridica de direito ptiblico interno (que se
qualifica, nessa condi¢do, como simples comunidade parcial de cardter central) - Nao
incidéncia, em tal hipdtese, da vedagio estabelecida no art. 151, Ill, da Constituicao
Federal, cuja aplicabilidade restringe-se, tao somente, 4 Uniao, na condigae de pessoa
juridica de direito publico interno — Recurso de Agravo improvido. A clausula de ve-
dacao inscrita no art. 151, inciso ILI, da Constituigéo ~ que proibe a concessio deisen-
g6es tributarias heterénomas ~ ¢ inoponivel ao Estado Federalbrasileiro (vale dizer, 4
Reptiblica Federativa do Brasil), incidindo, unicamente, no plano das relagéesinstitu-
cionais domésticas que se estabelecem entre as pessoaspoliticas de direito publico in-
terno, Doutrina. Precedentes. —- Nada impede, portanto, que o Estado Federal brasilei-
ro celebre tratados internacionais que veiculem clausulas de exoneragio tributdria em
matéria de tributos locais (como o ISS,p. ex.), pois a Reptiblica Federativa do Brasil,
ao exercer O sett treaty-making power, estara praticandoato legitimo quese inclui na
esfera de suas prerrogativas comopessoa Juridica de direito internacional publico, que
detém — em face das unidades meramente federadas — 0 monopélio da soberania e da

personalidade internacional. - Consideragées em torno da natureza politico-juridica
do Estado Federal. Complexidadeestrutural do modelo federativo. Coexisténcia, nele,
de comunidades juridicas parciais rigorosamente parificadas e coordenadasentresi,

porém subordinadas, constitucionalmente, a uma ordemjuridica total. Doutrina” (RE
543.943 AgR,rel, Min. Celso de Mello, 2? Turma,j, em 30.11.2010, Dj-e 30, 14.2.2011,
Ement 2464-02, p. 469; RT 100/470-479,2011).
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competéncias tributarias, é de se diferenciar desde ja as isengdes das
imunidades.

Imunidades so decotes do poder de tributar, concomitantes 4
outorga. Isto é: por razdes consideradas mais relevantes pela propria
Constituicéo Federal, a competéncia de tributar em relagéo aquelas
hipoteses, subjetivas ou objetivas, sequer é outorgada. Trata-se de uma
amputacaoa priori, de maneira que o ente politico nunca chegaa re-
cebertal poderde tributar.

Assim é que Hugo de Brito Machadoleciona: “Imunidade é 0
obstdculo decorrente de regra da Constituigao 4 incidéncia de regra
juridica de tributacao. O que é imune nao podeser tributado. A imu-
nidade impede quea lei defina comohipétese de incidéncia tributaria
aquilo que é imune. E limitagdo da competéncia tributaria”.® E, em
outra oportunidade, completa: “O instituto da imunidadeesta visce-
ralmente ligado a supremacia constitucional(...) E precisamente por-
que esté em normasuperiora lei ordindria que a imunidadeconstitui

limite ao poderde tributar”.’ Regina Helena Costa trata a respectiva

regra constitucional como “norma expressa impeditiva da atribuicado

de competénciatributdria.™

Logo,nao se ha de falar, igualmente, em intromissao indevida no

poderde tributar de uns poroutros. No caso das imunidades, atuando

sobre a outorga de competéncias (e nao sobre o seu exercicio, como 0
fazem as isencGes), seu procederé deverasdiverso.

2. Incentive fiscal, incentivo financeiro,
gasto publico, gasto tributdrio

Expostas algumas premissas basicas do item anterior, cabe seguir.

E é interessante, para os fins destas linhas,refletir sobre a distin-

co entre os incentivos fiscais e os incentivos financeiros. Vale lembrar

que os primeiros(fiscais) sio aqueles concedidos através de isencdes

52. Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributdrio, 36% ed., Sao Paulo, Ma-

lheiros Editores, 2015, pp. 287-288.

53. Hugo de Brito Machado, “Imunidade tributaria’, in Ives Gandra da Silva
Martins (coord.), Imunidades Tributdrias, Sao Paulo, Ed. RT, 1998, pp. 80-95 (Pesqui-

sas tributarias. Nova Série; n. 4), pp. 81-83.
54, Regina Helena Costa, Imunidades Tributdrias: Teoria e Andlise da Jurispru-

déncia do STF, Séo Paulo, Malheiros Editores, 2001, p. 52.
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(totais ou parciais) tributarias, portanto atuandosobre a receita publi-

ca; enquanto os segundos(financeiros) séo os incentivos outorgados

pelo Estado aos particulares em forma de prestagdes positivas, seja

facilitando (e tornando menosoneroso) o crédito ou até mesmo em

mecanismos de “devolucgdo de tributos”* recolhidos; atuam,pois, so-

bre a despesa publica.

Para a compreenséo da mecanica orgamentiria, entéo, podem ser

entendidos como diversos — assim entende Ives Gandra daSilva Mar-
tins, ressaltando quea relacadotributdria se esgota no adimplemento

da prestagaéo pecunidria.** Em um caso, dé-se um dispéndio governa-

mental em favor do particular, enquanto em outro hd apenas a nao

arrecadacao de uma parcela do tributo que, ausente a regra isentiva,

seria exigido.

Nada obstante essas consideragées, revela-se certeira a licdo de
Ricardo Lobo Torres, em artigo que pe em xeque toda a estrutura de
incentivos fiscais, especialmente considerando que nao ha qualquer
diferenca econdmica entre deixar de receber (rentincia de receita} e

gastar (subsidio).*”

E é essa, ao que parece, a moderna compreensdo do tema pelo
ordenamento juridico brasileiro. A Lei de Responsabilidade Fiscal —
criticada por sua suposta invasdo na esfera dos entes politicos subna-
cionais, mas principalmente louvada pelos diversos mecanismos de
imposigao de umagestao fiscal séria e equilibrada — afirma que “cons-
tituem requisitos essenciais da responsabilidade na gestdofiscal a insti-
tuicdo, previsio e efetiva arrecadacao de todos os tributos da compe-
téncia constitucional do ente da Federagao” (art. 11). Também a
Constituicao Federal prevé (art. 165, § 6°) que o “projeto de lei orca-

55. As aspas sao necess a partir do momento em que,a rigor, apés a entra-

da do dinheiro no Erério, j4 nao se pode falar em “tributo”. Nao ha o que devolver,

na auséncia de ilegalidade do pagamento. O que ocorrera é, pura e simplesmente, o

repasse de valor do Estado aoparticular no mesmovalorporele adimplido aos cofres
publicos.

56. Ives Gandra da Silva Martins, “O ICMS¢ o regimejuridico de incentivos
financeiros outorgados pelos Estados e o Comunicado CATn. 36/04 de Sao Paulo ~

Distingao entre incentivos financeirose fiscais’, Revista Dialética de Direito Tributdrio,
n. 112, pp, 134 e ss., jan, 2005.

57. Ricardo Lobo Torres, “Responsabilidadefiscal, rentincia de receitas e guerra
fiscal no ICMS’, in Fernando FacuryScaff e José Mauricio Conti, Lei de Responsabilida-

de Fiscal - 10 Anos de Vigéncia — Questées Atuais, Floriandpolis, Conceito, 2010,p. 13.
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mentaria serd acompanhado de demonstrativo regionalizadodoefeito,

sobre as receitas e despesas, decorrente de isengées, anistias, remissdes,

subsidios e beneficios de natureza financeira, tributaria e crediticia’.

O art. 14 da Lei de Respgnsabilidade Fiscal— dispositivo central,

naquela norma, do tema em debate — traz sérias limitacdes e requisitos

4 instalagio de rentinciasfiscais, especialmente exigindo (i) que este-

jam referidas na Lei Orcamentdria Anual, integrandoa estimativa de

(niio) receita e observando as metasfiscais; ou (ii) que sejam acompa-

nhadas de medidas de compensasio do Erario, de maneira que os

cofres ptiblicos nao saiam perdendo.

Interessa notar, pois, que, “na verdade, a LRFtrata a reniinciafiscal

como se fosse uma nova despesa (despesa tributaria) e, por isso, os

mecanismos de compensacio, em algunscasos, devem entrar em agao”.”

Eis, entao, que se faz necessdria a andlise do tema soba perspecti-

va do gasto tributdrio (tax expenditure), que obriga o operadora con-

siderar cada unidade de moeda renunciada no ambito da receita como

uma unidade gasta no ambito da despesa.

58. “Art. 14. A concessao ou ampliagao de incentivo oubeneficio de naturezatri-

butdria da qual decorra rentincia de receita deverd estar acompanhadade estimativa do

impacto orgamentdrio-financeiro no exercicio em que deva iniciar sua vigéncia e nos

dois seguintes, atender ao disposto nalei de diretrizes orgamentarias e a pelo menos

uma das seguintes condigées: | — demonstragao pelo proponente de que a rentincia foi

considerada na estimativa de receita dalei orgamentaria, na formadoart. 12, e de que

nao afetarA as metas de resultadosfiscais previstas no anexo préprio dalei de diretri-

zes orgamentitias; II ~ estar acompanhada de medidas de compensagao, no periodo

mencionadono caput, por meio do aumento dereceita, proveniente da elevacao de ali-

quotas, ampliagao da base de calculo, majoragao oucriagao de tributo ou contribuicao.

§ 1°. A rentincia compreendeanistia, remissao, subsidio, crédito presumido, con-

cessdo de isengao em carter nao geral, alteragao de aliquota ou modificacao de base

de cdlculo que implique redugao discriminada detributos ow contribuices, e outros

beneficios que correspondama tratamento diferenciado.
2°, Se o ato de concessao ou ampliasdo do incentivo oubeneficio de que trata o

caputdeste artigo decorrer da condig4o contidanoinciso II, o beneficio s6 entraré em

vigor quando implementadas as medidasreferidas no mencionadoinciso.

§ 3%, O disposto neste artigo nao se aplica: I - as alteragdes das aliquotas dos

impostos previstos nos incisosI, II, IV e V do art. 153 da Constituicao, na forma do

seu § 12; I —ao cancelamento de débito cujo montante seja inferior ao dos respectivos

custos de cobranga.”

59. Marcos Nébrega e Carlos Mauricio Figueiredo, “Rentincia de receita; guerra

fiscal e tax expenditure: uma abordagem do art, 14 da LRP’, in Carlos Mauricio Fi-

gueiredo e Marcos Nobrega, Lei de Responsabilidade Fiscal: Aspectos Polémicos, Belo

Horizonte, Forum, 2006, p. 122.
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E que implicaria de imediato essa mudanca de visio? Principal-

mente, em maior transparéncia e controle.” A despesa publica é no-
tadamente acompanhada de maior formalidade. Basta recordar que
toda e qualquer despesa, antes de sua efetivacao (pagamento), deve

ser precedida de uma previséo orcamentaria, além dos necessdrios

empenho liquidacdo. Sem falar no processolicitatério, quando exi-

gido. A despesa, no mais, estar discriminada nas Prestagdes de Con-

tas, nos Relatérios e nos Balancos ao final do exercicio, quando po-
dera ser escrutinizada pelos érgaos de controle e, especialmente, pela

sociedade civil."

A rentincia de receita nado conta com tal transparéncia. Apesar dos

dispositivos suprarreferidos e dos factuais avangos recentes nesse cam-

po,” aindase trata de uma publicidade incipiente.

O fato é que, seja por umaestrutura legal menoscoesa, seja sim-

plesmente porque a percepcaogeral é mais leniente com as amputacdes

da receita a auferir do que com a despesa a pagar,” a equiparacdo entre

tais modalidades serve para conferir maior transparéncia e controle &

disciplina dos incentivos fiscais, que ainda permanecem, no mais das

vezes, ocultos ou opacos. E como, novamente, ensina Lobo Torres:

60. Dai que relata José Souto Maior Borges: “Ha quem recomendea stta substi-
tuicdo por umapolitica de subsidios, de vez que as isen¢des nao possibilitam o catculo
seguro dos custos e, se concedidas por tempo limitado — passando algumas empresas
a gozar delas apés o transcurso do prazo concedido a outras --, embaragam a compe-

tigdo” (Usengdes Tributdrias, cit., p. 72).
61, Vale recordar que essa verificacao pela sociedade pode mesmoser concomi-

tante a sua realizacao: a Lei de Responsabilidade Fiscal, com aalteracao trazida pela
Lei Complementar 131/2009, exige que os entes ptiblicos liberem“ao pleno conheci-
mento e acompanhamento da sociedade, em temporeal, de informagées pormeno-
rizadas sobre a execugao orgamentaria e financeira, em meios eletrénicos de acesso
publico”(art. 48, pardgrafo tinico, H).

62. Ver, por exemplo, os “Demonstrativos dos Gastos Tributdrios” publicados
pela Receita Federal do Brasil. Para o ano de 2013: disponivel em <http://www.re

ceita. fazenda.gov.br/publico/estudotributario/BensTributarios/2013/DGT2013.pdf>,

acesso em 14.7.2014.
63, Sobre o tema, interessante consultar: Martin E, Sandbu, “Natural wealth

accounts: a proposal for alleviating the natural resource curse”, World Development,
Elsevier, v. 34, n. 7, p. 1.154, 2006. O autorfala da “aversiio 4 perda”: “Loss aversion. Not

only do people generally evaluate changes from a reference point, rather than levels,

but the evaluationis also asymmetric. In general, ‘losses loom larger than gains’: a loss
of a certain size is more hurtful than a gain of the same size which is beneficial, in

terms of psychologicalsatisfaction”.
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a manipulacdo dosdiversos incentivos tem sempre 0 objetivo politico de
encobrir os nomes dos beneficidrios, excluindo-os do orgamento, para

atendera certas conveniénciaspoliticas e evitar o controle doeleitor(...)

0 legislador muitas vezes opta pelas isengdes porque sabe que a subven-

cio direta, aparecendo no’ orgamento, no contaria com a aprovagio

publica; esse comportamento € ilégico, porque a entidade que nado me-

rece a subvencao nfo poderia obter a isengao.*

Quer-sefixar, ent&o, que incentivosfiscais e incentivos financeiros
tém os mesmosefeitos econdmicos e devem ser considerados em uma
estrutura tinica de incentivos do Estado, evitando-se, apesar de suas
diferencas conceituais e em tratamentos normativos, sua utilizacéo

com o intuito de camuflar determinadas parcelas da percep¢aogeral.

Afinal, como bem recordam Liam Murphy e Thomas Nagel, a
analise do sistema tributario nado pode ser dissociada de uma andlise
mais geral da estrutura de despesas publicas (“a justiga tributaria nao
podeser determinada sem que se examineo destino que o governo da

a seus recursos”), ambos que estao intrincados dentro de um mesmo

pacote de estrutura estatal ofertada aos cidadaos.®

3. Incentivosfiscais, desigualdade, federalismofiscal

Ja se referiu a intima relacdo que haentre.a tributacdo ~ e a pos-

sibilidade de estabelecer isen¢des e incentivos —.e o federalismofiscal.

Ao momento,cabe recordar outra ligacdo intrinseca: do tema com o

principio da igualdade®e, especialmente, com o objetivo de redugao

64. Ricardo Lobo Torres, “Responsabilidade fiscal, renincia de receitas e guerra
fiscal no ICMS”, in Fernando Facury Scaff e José Mauricio Conti, Lei de Responsabili-
dade Fiscal — 10 Anos de Vigéncia — Questées Atuais, cit. p. 13.

65. Liam Murphy e Thomas Nagel, O Mito da Propriedade: os Impostos € a Justiga,
trad. de Marcelo Brandao Cipolla, $40 Paulo, Martins Fontes, 2005,p. 20.

66. “A igualdade implica generalidade e abstragéo: nenhum tratamento igual
sem normas que se dirijam a um numero indeterminado de pessoas e a um niimero
indeterminadode situagdes. Nenhumaigualdade sem lei abstrata e geral. Dai a essencial
unidade entre legalidade e igualdade, bem qualificada por Souto Maior Borges como
legalidade isonémica. A igualdade por meio da generalidade e da abstra¢ao 86 se viabi-

liza por meio da regulasao dos casos normais, ‘Regra’, alias, vem dolatim regula, cujo
significado é padrao ou modelo, Assim também ‘norma’ aplicavel aos casos ‘normais.

E dizer o mesmo: a normageral e abstrata podevira ser insuficiente para a regulacao
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de desigualdades.*’ De pronto, cabe observar que o desenho daestru-

tura federalista nao prescinde de observarcritérios de justiga redistri-

butiva e de redugao de desigualdades sociais e regionais.® Afinal,

trata-se de objetivo fundamental da Republica, assim expressamente

descrito noart. 3° da CE/1988," e principio da ordem econémica, na

forma do art. 170, VI, também da Constituicdo vigente.

E os incentivos fiscais sio instrumentos dos mais efetivos para

promover o desenvolvimento de areas nacionais de movimentacao eco-

némica atrasada.” Concedem-se incentivos para atrair investimentos

de casos excepcionais, em cujas hipdteses o postulado da razoabilidade ira medir a
aplicasao por meio da andlise de elementos concreto-individuais. Ora, a aplicagao da
regra geral deve manter-se dentro dos casos padrées, nao se orientando aquelesatipi-
cos. A pretensao de eficdcia do principio da igualdade exige que todas as manifestagdes
relevantes dos contribuintes sejam atingidas. Dai a exigéncia de universalidade(...)
Tudoisso quer dizer que a aplicacao da igualdade depende de um critério diferenciado
e de um fina ser alcangado” (Humberto Avila, “O principio da isonomia em matéria
tributdria’, in Heleno Taveira Torres, Teoria Geral da Obrigagéo Tributdria: Estudos

em Homenagemao Professor José Souto Maior Borges, Sao Paulo, Malheiros Editores,

2005, pp. 735-737).
67. Lembrando que “ao poderlegislativo é defeso, consequentemente, isentar

com violagao da regra de igualdade” (José Souto Maior Borges, Isengées Tributdrias,
cit., p. 41).

68. Teresa Ter-Minassian, “Intergovernmental fiscal relations in a macroeco-

nomic perspective: an overview”, in Teresa Ter-Minassian (ed.), Fiscal Federalism in

Theory and Practice, cit., pp, 4-7.
69. Cabendo,sobre o ponto, lembrar dalicao de Bercovici: “Dispositivos como

o art. 3° da Constituigéo de 1988 séo o que doutrinadores constitucionais como o

espanhol Pablo Lucas Verdi denominamde ‘clausulas transformadoras. A ‘clausula
transformadora’ explicita 0 contraste entre a realidade social injusta e a necessidade
de elimind-la. Deste modo, impede que a Constituicao considerasse realizado o que
ainda esta porse realizar, implicando na obrigagéo do Estado em promovera trans-
formacao da estrutura econémico-social. Sua concretizagio nao significa a imediata
exigéncia de prestagao estatal concreta, mas umaatitude positiva, constante e diligente
do Estado(...} O art. 3% da Constituicgéo de 1988 é uminstrumento normativo que
transformoufins sociais e econdmicosem juridicos, atuando comolinha de desenvol-

vimento e de interpretacio teleolégica de todo o ordenamento constitucional” (Gil-

berto Bercovici, “Politica econdmica e direito econdmico”, Revista Férumde Direito

Financeiro e Econémico,v. 1, p. 213, 2012).
70. “A isengao tributdria a inddstrias novas deriva do reconhecimento das pos-

sibilidades operativas deste instituto como estimulo fiscal a empresas consideradas de

interesse para o Estado, sendo,nesse caso,utilizada a servico de umapolitica de indus-

trializagio. Consiste num expediente técnico, entre muitos outros, para incremento

ouincentivo industrial” (José Souto Maior Borges, Isengdes Tributdrias, cit., p. 72).
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privados (estimular comportamentos) em areas mais pobres, possibili-

tando o crescimento de mercados produtores e consumidores que ala-

vanquem osniveis de vida e desenvolvimento da populagao dessa area.”

Assim, associando tais consideragées a ja referida autonomiafi-

nanceira, que demanda nao apenas o poderde tributar mas igualmen-

te o poder de isentar e modular a quantidade de tributagao da forma

mais adequadaa realidade regional, tem-se comoinicialmentelegiti-

mosospleitos de Estados e Municipios Brasil afora por concederesses

incentivos conforme suaprépria decisdo politica.

O tema, de aparéncia razoavelmente tranquila, ganha, contudo,

contornos bem mais cinzas quando analisado sob duas perspectivas
bem polémicas. A primeira: 0 que ocorre quando osentes politicos

subnacionais entram em concorréncia predatéria por investimentos

privados, concedendo mais e mais incentivosfiscais? E a segunda: co-
mo compatibilizar essa autonomia financeira, que envolve nao apenas
a competéncia de tributar, mas também a de desonerar, quando pre-

sentes concomitantemente interesses de terceiros através das regras
constitucionais de transferéncias constitucionais obrigatérias?

O primeiro caso é do que se convencionou chamarde Guerra Fis-

cal.” Especialmente os Estados-membros, no ambito do ICMS,e con-

siderando a estrutura do tributo (em que parte do imposto fica com o

Estado de origem e outra parte com o Estado de destino), intensifica-
ram praticas de concessao de incentivos contendo nao apenas rentincia

71, Devem-se evitar, é claro, incentivos fiscais que camuflemprivilégios odiosos,
comoressalta Roberto Ferraz: “11.6 A igualdade exige comoregra a uniformidade de
tratamento, que haverd de ser aplicada 4 imensa maioria dos casos, sendo muitissimo

excepcional que se configurem situagées justificadoras de tratamento diferenciado.
11.7 Efetivamente o cerne da aplicacao do principio da igualdade esta na identifica-

ga doscritérios legitimespara distingdo de categorias em face de cada regra juridica
concreta” (“Igualdade na tributagdo — Qual o critério que legitima discriminagoes
em materiafiscal?”, in Roberto Ferraz (coord.), Principios e Lintites da Tributagéo, Sao
Paulo, Quartier Latin, 2005, p. 520).

72. “A expressio guerrafiscal tem sido utilizada para designar as praticas adota-
das pelos Estados, em matéria tributaria, para atrair empresas para os seus territérios.

Essas praticas so as mais diversas, que vao desde a isengao pura e simples do ICMS
por determinado prazo,até a concessao de empréstimo correspondenteao valordesse
imposto,para resgate a prazo tao longo e com descontos tao grandes que praticamente
anulam a obrigacao de resgate” (Hugo de Brito Machado,“Proibicao da guerrafiscal e
a reducao das desigualdades regionais’, in Valdir de Oliveira Rocha (coord.), Grandes

Questées Atuais de Direito Tributdrio, vol, 15, Sao Paulo, Dialética, 2011, p. 126).
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de receita propria, mas por vezes outorgando aoscontribuintes tam-

bém créditos do imposto a serem reconhecidos por outros Estados.”

O caso, contudo, é menosde direito tributario que de desenho da

estrutura federativa e de escolhas politicas.

Mister observar, sobre o tema, que o ICMSé tributo sui generis.

Prevendo existéncia desse tipo de controvérsia, associado as caracte-

risticas do imposto, a propria Constituicdo Federal ja oferta uma res-

posta: comoressalta Roque Carrazza, diversamente de todos os demais

impostos, o ICMS é um cuja competéncia impositiva nado guarda o

atributo de facultatividade.” E dizer: ao ente a quem foi outorgada nao

é dado deixar de instituir ou arrecadaro tributo. Trata-se de um deco-
te, constitucionalmente estabelecido (art. 155, § 2%, XIL, “g”), quereti-

ra dos entes politicos parte de sua autonomia como forma de evitar a

competicao predatéria. E nao s6 de auséncia total de instituicao ou

arrecadacdose trata, mas igualmente de qualquer mododeisengao.

Todas essas hipdteses, considerando a peculiar redugao de autono-

mia financeira dos Estados em matéria de ICMS, devem ser objeto de

“deliberacio dos Estados e do Distrito Federal” — esta que, na forma do
art. 22, § 2°, da Lei Complementar 24/1975, s6 pode se dar de forma una-

nime no ambito do Conselho Nacional de Politica Fazendaria - CON-

FAZ, formadopelos Secretarios de Fazenda dos Estados da Federagao.

Tal unanimidade é deveras polémica, revelando contetido auto-

ritario e, quicd, inconstitucional (observando que nao hd, no texto

constitucional vigente, qualquer tomada de deciséo que exija pata-

mar tao elevado de concérdia para tomar qualquer deciséo, nem

mesmo para emendar a propria Constituig4o). Ora, exigi-la implica

dizer que um Estado s6 poderd conceder beneficiosfiscais a seus con-

tribuintes se todos os demais concordarem. Trata-se de regra que

parece perniciosa no que contraria qualquer nogéo de democracia.”

73, Daf a malfadada Portaria CAT-36/2004, do Estado de Sao Paulo, que passou

a negaraos contribuintes os créditos concedidospela legislagio do ICMS de outros

Estados consideradosinconstitucionais.
74. Roque Antonio Carrazza, ICMS, 12# ed. rev. e ampl., S40 Paulo, Malheiros

Editores, 2007, pp. 562-563.
75. Relevante lembrar a licio de Rawls sobre os principios da justica a serem

escolhidos na posicdooriginal, sob o véu da ignorancia: “se, na escolla dos principios,
exigissemos a unanimidade mesmo quando ha um pleno conhecimento das infor-

macées, apenas alguns casos muito ébvios poderiam ser decididos. Nesse caso, uma
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E necess4rio notar que a exigéncia de unanimidade nao existe nem

mesmopara alterar a Constituicao. As propostas de Emenda Consti-

tucional devem ser aprovadas por 3/5 dos votos dos membros do

Congresso Nacional. Todo o processo legislativo possui regras de
aprovacio inferiores a essa proporcao de 3/5. Entao,se para alterar a

Constituicado, mesmo em preceitosbasilares (é claro, naquilo que nao

contrarie clausula pétrea), exige-se 3/5 dos votos, nao se afigura acei-

tavel que para qualquer concessao de incentivo fiscal deva-se atingir
votacéo undnime. Pode-se concluir que tal regra sequer foi recepcio-

nada pela CF/1988,

Pela légica da unanimidade, o CONFAZse torna o dono do ICMS

e ndo cada Estado individualmente considerado. O CONFAZ tem um

papel de harmonizaciofiscal em um Estado Democratico de Direito,

e nao de CoagaoFiscal, propria do periodo em que foi criado. Quer-se

mesmo afirmar, com Hugo de Brito Machado,que tal exigéncia “tor-

nou praticamente impossivel qualquer convénio contrario aointeresse

dos Estados ricos”,”*

Mas 0 que importa,porora,é fixar que o temaja esta enderecado

pela Constituicao Federal, sendo inclusive objeto de reiteradas deci-

sdes do Supremo Tribunal Federal, pela inconstitucionalidade dos in-

centivos fiscais concedidos sem observagao dessa regra de submissao

ao CONFAZ.”E problemapolitico-federativo e assim deve ser ende-

regado.

O segundo item que nubla o horizonte (costumeiramente identi-

ficado como debate sobre a cortesia com chapéu alheio) dos debates

sobre incentivosfiscais no seio da federagaoesta relacionado ao quan-

to dispSem os arts. 158 e 159 da CF/1988: a Unido devera partilhar

parte de sua arrecadacdo de impostos com Estados e Municipios; os

Estados deverao partilhar parte de sua arrecadagao de impostos com

os Municipios de seuterritério. Sao os Fundosde Participacao.

concepcao da justiga baseada na unanimidadeseria de fato fragil e irrelevante” (Uma

Teoria da Justiga, trad. de AlmiroPisetta e Lenita M. R. Esteves, Sio Paulo, Martins

Fontes, 1997, p. 152). :
76, Hugo de Brito Machado,“Proibicdo da guerra fiscal e a redugdo das desi-

gualdades regionais’, in Valdir de Oliveira Rocha (coord.), Grandes Questdes Atuais de

Direito Tributario, cit., pp. 128-129.

77. Por todos, veja-se o acérdao proferido nos autos da ADI 2.345/SC,rel. Min,

CezarPeluso,j. ems 30.6.2011.
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Vale uma breve digressio no campodo federalismo, As transfe-

réncias de recursos entre entes federativos sao parte relevante de qual-

quer desenho de integragfio e cooperagao vertical. No mais das vezes,

considerando que a maior parte das bases econdémicas passiveis de

tributacio (como a renda e também a circulagaéo de mercadorias, que

no Brasil est4 alocada na competéncia dos Estados) esta mais bem

vocacionada para ser trabalhada pelo ente central (Unido), criam-se

sistemas de transferéncias para suplementaros cofres dos entes perifé-

ricos.”*” Trata-se de relevantissimo grupo de instrumentos da estru-

tura federal, sendo mesmo chamadoporalguns de “instrumento mais

importante do federalismofiscal”.*° Contudo, cabe sempre recordar

que, por mais que transferéncias significativas sejam direcionadas a

um ente (ou um nivel de governo),é legitima a arguicado de que apenas

quandose aloca a competéncia impositiva nesse ente ¢ que se estara

respeitando sua autonomia® — valendo retomara ligao de Sampaio

Doria,j4 transcrita ao norte.

78. “A literatura de finangas publicas cita as seguintes razGes para as transferén-

cias intergovernamentais: i) internalizagao de externalidades a outras jurisdi¢ées; ii)
melhoria do sistematributario como um todo;iii) corregao de ineficiéncias na oferta

de equilibrio de bens puiblicoslocais; e iv) equalizagao fiscal entre jurisdi¢des” (Edil-
berto Carlos Pontes Lima, “Transferéncias da Uniao para Estados e Municipios nao
origindrias de reparticao de receitas: para que se destinam ¢ o que determina o mon-

tante”, disponivel em <http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/
bndes_pt/Galerias/Arquivos/bf_bancos/e0001768.pdf>, acesso em 30.11.2013).

79, “Emtese, h4 ao menos duas justificativas econémicas para efetuar essas
transferéncias. A primeira advémdos ganhosdeeficiéncia obtidos na arrecadagao dos
tributos pelo governocentral, que pela amplitude da base tributaria concentra maior
volumede recursos, e da capacidade dos governoslocais de proverem a maior parte
dos servicos ptiblicos de forma maiseficiente. (...) A segunda, que é um tanto quanto
subjetiva, mas nao menos importante que a outra,justifica-se na provisdo de servicos
ptblicos com um padrao minimo de qualidade em todas as UFs circunscritas a um
mesmopais. (...) Portanto, as transferéncias intergovernamentais visam diminuir os
desequilibrios verticais e horizontais que surgem em uma federagao” (Angelo José
Mont’Alverne Duarte, Alexandre ManoelAngelo da Silva, Everaldo Manoel Luz e José

Carlos Gerardo,“Transferénciasfiscais intergovernamentais no Brasil: uma avaliagao
das transferéncias federais, com énfase no Sistema Unico de Saide”, Texto para discus-

sfio, n. 1.457, Rio de Janeiro, IPEA,p. 7, 2009).
80. José Mauricio Conti, “O Estado e o imposto: federalismofinanceiroe fiscal’,

in Joao Ricardo Catarino e Vasco Branco Guimaraes (coords.}, Ligées de Fiscalidade,

Coimbra, Almedina, 2012, p. 409.
81. John Norregaard, “Tax Assignment’, in Teresa Ter-Minassian {ed.), Fiscal

Federalism in Theory and Practice, cit. p. 71.
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No mais, dirigindo-se diretamente 4 situacao atual brasileira, sao

incisivas as palavras de Hugo de Brito Machado: “a técnica de distri-
buigao de receitas, porém, tem o inconveniente de manter os Estados
e os Municipios na dependéncia do Governo Federal, a quem cabe a
partilha das receitas tributérias mais expressivas”.”

Pois bem. Observado que o federalismofiscal brasileiro ordena a
transferéncia de parte da arrecadacdo de impostos da competéncia de
unspara outros, sobreveio a questo: a renuncia de receitas do impos-
to pelo ente competente importa em prejuizo ao ente beneficidrio
pela receita transferida? O ente beneficiado tem direitos, antes mesmo

da efetiva arrecadacao,a tais valores?

J4 tivemos oportunidade de nos manifestar sobre o tema,* a épo-

ca concluindo que, “se a competéncia tributaria outorgada aos entes
lhes possibilita titularizar privativamente a aptidao deinstituire arre-
cadar 0 imposto, podendo até mesmonfo fazé-lo em absoluto, nao se
ha de negar que lhe é dado, também, otimizara tributagao conforme

sua propria deliberacao”.

O Supremo Tribunal Federal, contudo, nao vem adotando essa
posicdo, antes entendendo queos entes beneficiados (Municipios, em
relacéo ao ICMS; ou Estados e Municipios, em relacao ao IR ¢ ao IPI)
tém,sim, direito ao recebimento da verba em toda a sua extensao,di-
reito que se refere ao valor antes mesmo de arrecadado. Apreciando
caso de Municipio catarinense que reclamou 0 impacto em suastrans-
feréncias de incentivo fiscal estadual, o STF (Pleno, RE 572.762,rel.
Min, Ricardo Lewandowski, j. em 18.6.2008) fez consignar que o Esta-
do nao poderia conceder beneficios fiscais referentes 4 parcela da re-
ceita que deveria ser transferida aos Municipios. A ideia de autonomia
financeira municipal foi realgada no julgamento.

Referido julgadofoi replicado em diversas oportunidades poste-
riores.

Mais recentemente, o STF voltou 4 matéria (1? Turma, RE 607.100

Agt/DF,rel. Min. Luiz Fux,j. em 18.9.2012), dessa vez em conflito entre

82. Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributdrio, 36° ed. rev., atual. e

amp, Sao Paulo, Malheiros Editores, 2015, p. 30,
83. Fernando Facury Scaff e Alexandre Coutinho daSilveira, “Competéncia

tributdria, transferéncias obrigatérias e incentivos fiscais’, in José Mauricio Conti,

Fernando Facury Scaff e Carlos Eduardo Faraco Braga (orgs.), Federalismo Fiscal:

Questées Contemporaneas,cit.
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Municipio e a Unido, tendo por objeto incentivos fiscais concedidos

pelo ente central no Ambito do IRPJ (Programade Integracao Nacional

— PIN; e Programa de Redistribuicado de Terras e de Estimulo 4 Agroin-

dustria do Norte e do Nordeste - PROTERRA).A conclusaofoi idéntica,

no sentido de que “concessao de beneficiosfiscais porlegislagao infra-

constitucional néo pode implicar a diminuigao do repasse de receitas

tributdrias constitucionalmente assegurado aos Municipios”. A funda-

mentacao basicamentese limitou a apontar o precedente do RE 572.762.

Vale notar, contudo, que o tema, que parecia fadadoa pacificagao

pela simples reproducao de julgados anteriores, parece ter sido desti-

nado reapreciacao. Foi reconhecida a Repercussao Geral da matéria

nos autos do RE 705.423/SE, apontando que,apesar do referido pre-

cedente, “a questao constitucional posta em julgamento revela matéria

mais abrangente” do que anteriormente julgada.

Seria mesmo equivocada a nao reabertura do tema ao debate.

A uma porque, comojase referiu, o ICMStem a peculiaridade de

que, em sua outorga de competéncia, a Constituicao Federal ampu-

tou-lhe parte das caracteristicas intrinsecas, retirando mesmoexpres-

samente uma parte da autonomia financeira dos Estados, quando

negou o direito de moldar a tributacao segundosualegitima decisdo

politica; logo, o ICMS nao se equipara ao IR e ao IPI paraesses fins.

A duas porque, se de um ladoa decisao do RE 572.762 privilegia

os cofres municipais, de outro prejudica nao apenas a competéncia,

mas a propria autonomia do ente competente, considerando, como

acima, que o poder de concederincentivos e isengdes em geral € parte

integrante dessa autonomia. Ento,se nao é correto que Estados fagam

cortesia com chapéu alheio, tampouco se revela escorreito que a auto-

nomia de uns prevalesa sobre a autonomia de outros.

A trés porque o julgado do RE 572.762, embora fixando uma

posicao, deixou umasérie de questées em aberto. Entre elas: 0 mesmo

se aplica indistintamente aos tributos de cardter eminentemente regu-

latério? Seriam alcancadas todas as sortes de isengées, inclusive com

carter isonédmico, como a que exonera do IRPF o contribuinte com

renda anual abaixo de determinado patamar? Isso implica dizer que os

entes beneficiados pela transferéncia podemarrecadar diretamente

(considerandoa afirmacao de que o valor thes “pertence”e “integra”

seu patriménio antes mesmo dearrecadado)? Valeria a compreensao 
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para isengGes conjunturais ou para qualquersorte de fixagao de niveis
de tributacao? Importaria dizer que o ente competente estara sempre
obrigado (para os fins de transferéncias) a manter a tributacdo no
patamar mais alto possivel?

Sao todas questdes que, ainda que parecam levar o argumentoaté
o absurdo, préestam-se a fomentar o debate, podendo servir, efetiva-
mente, como balizadores da compreensaojuridica a ser tomada pelo
STE, evitando que a tomada de razées abstratas e a utilizagao de ter-
mos grandiloquentes conduzam a compreensées esdruxulas e, pior,
que prejudiquem o jd ténue equilibrio federativo.

Acredita-se, mesmo, que a repeticdo indiscriminada do quanto
julgado no RE 572.762 conduz a um enfraquecimentosignificativo da
autonomiafinanceira dos entes competentes € que isso nao pode ser
adimitido.

Vale lembrar que, se é verdadeiro que os entes beneficiados pelas
transferéncias tém perdas financeiras quando o ente competente con-
cede incentivosfiscais, é também verdade que a Lei de Responsabilida-
de Fiscal exige que tais incentivos estejam previstos no Or¢amento
Anual ou que sejam devidamente compensados, adotandoa teoria do

gasto tributario.

O sistemajuridico-financeiro, portanto, j4 possui uma resposta ao
tema, embora esta possa ser tida porinsuficiente. Nada obstante, nado
é com 0 enfraquecimento de uns e com o desequilfbrio da federagao
que se deve fortalecer os cofres de outros.

4, Respostas

 

I. O queséioincentivosfiscais

1.1 Incentivosfiscais, beneficios fiscais, alivios fiscais, sao todas ex-

pressées sindnimas?

R.: Adota-se a distingiio de Nuno Sd Gomes, para quem, embora to-

dos se refiram ao génera desagravamentofiscal — ou isencéio, di-

riamos ~, os incentivosfiscais tém cardter dindmico, prospectivo,
com o intuito defomentaratividades, estimular comportamentos.
Os beneficios fiscais, por sua vez, sao estdticos, referentes a situa-
des consumadas, e importam em materializacao, no aspecto tri-
butdrio, de valores tidos por prioritérios.    
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1.2.A redugdo da base de cdlculo é uma isengao parcial? A lei pede

concederisen¢iio parcial? Seria adequadofalarde isengao parcial?

R.: Sim, redugio de base de cdlculo é nada mais que a amputagio de um
critério da hipétese de incidéncia, configurando entéo uma isencio.

Todasas isengées stio parciais, porque, ndo fosse assim, redundaria

no aniquilamento da hipétese, implicando revogacéio da norma.

1.3 A isengdo é um incentivo fiscal? E a aliquota zero? A imunidade?

A redugéio da base de cdlculo? Sao incentives ou possiveis meios

para concedé-los?

R.: Nemtodasas isengGes sao incentivosfiscais, mas todos os incenti-
vosfiscais sao isengées. Comoreferido, incentivos sto espécies de

isencées (genera) destinadas a induzir comportamentos.    
As imunidades, de forma bem diversa, importam em nao outorga

de competéncia tributaria.

 

 

1.4 Uma reducéio do énus tributdrio decorrente da auséncia de capa-

cidade contributiva, como o limite de isengéo estabelecido para

iméveis residenciais de pequeno valor, por exemplo, é um incenti-

vo fiscal? E a redugéto estabelecida em fungéio de algum malsofri-

do pelo contribuinte, como uma doenca?

R.: Nao se trata de incentivosfiscais, mas de isengées estabelecidas na

propria definicao do espectro de incidéncia, visando efetivar axio-

mas consideradosprioritdrios.

1.5 Had diferenca entre incentivosfiscais e incentivos financeiros?

R.: Embora existam diferencas conceituais e de tratamento legal en-

tre incentivosfiscais e financeiros, deve ambosser considerados
gasto — seja ele gasto pttblico ou gasto tributdrio. A identidade de

efeitos econdmicos entre o dispéndio de R$ 1,00 € a nao arrecada-

¢ao de R$ 1,00 recomenda que os temas, para fins de responsabi-

lidadefiscal e de controle das contas ptiblicas, sejam considerados

de formaigual, especialmente quando percebido que a utilizagéo

dos incentivosfiscais apenas visa mascarare tornar mais opaca a

relagdo entre o Estado e o particular.     
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2. Limites formais a concessdo de incentivosfiscais

2.1 Todo incentivo fiscal deve ser concedideporlei do ente tributante

competente para a instituic¢éo do tributo correspondente? Qual a

natureza de disposigdes tomo as que constam do art. 155, § 2%,

XU, “e” e do art. 156, § 3¢, I, da CF/1988? Sao imunidades? Ex-

cepcionais hipoteses em quesefaz possivel a concessto de isengées

heterénomas?

R.: Osdispositivos mencionados impedem a outorga de competéncia

aos erites politicos subnacionais nas situagées que especificam.

Estados e Municipios, em face do quanto la disposto, nao receberm

a competéncia tributdria para instituir e arrecadar ICMS e ISS  nas aperacées de exportacao.
  
Naose trata de hipétese de isencio heterdnoma, eis que nao é

outro ente que determina a intributabilidade, mas a prépria Consti-

tuicdo Federal, agindo na outorga, e nao no exercicio, da competéncia.

 

2.2 Os tratados internacionais podem estabelecer incentivosfiscais,

inclusive quando relativos a tributos que seriam devidos a Estadas

e Municipios?

R.: Sim, podem. Os tratados internacionnis sao firmados pela Repi-

blica Federativa do Brasil, pessoa juridica de direito publico exter-

no, detentora da soberania estatal. Nae ha isengao heterénoma.

2.3 Hé limites a serem observadospelo legislador infraconstitucional,

quando da regulamentacao de norma da Constituigde referente a

incentivosfiscais? E possivel regulamentar uma faculdade previs-

ta no texto constitucional de sorte a tornar praticamente impossi-

vel o seu exercicio? Eo que se dd, por exemplo, coma exigéncia de

unanimidade prevista na LC 24/1975, como condigao para a

concessdo de incentivosfiscais em matéria de ICMS?

R.: A utilizagto de qualquer regulamento infraconstitucional de mo-

do a impossibilitar o alcance de objetivos constitucionais importa
emfranca inconstitucionalidade.    
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A unanimidade exigida pela LC 24/1975, perante o CONFAZ,

para aprovaco de beneficios fiscais, mostra-se inconstitucional tam-

bém porisso.

e
 

24 E certo que a vigente Constituigéo Federal, em pelo menos seis

dispositivos, a saber, art. 18, IG; art. 151, I; art. 159, L, “ce”; art.

161, I; art. 165, § 72, e art. 170, VIL, preconiza providéncias ob-

jetivando a reducio das desigualdades regionais existentes no

Pais? Esse fato deveter, ou nao, alguma influéncia na interpreta-

gio e na aplicagéio de leis a respeito de incentivosfiscais que te-

nhamporobjetivo atrair empresas para regibes pobres?

R.: A Constituigéo Federal reiteradas vezes afirma a necessidade de

promogito de aces para reduzir as desigualdadessociais e regio-

nais. Sendo os incentivosfiscais instrumentos valorosos na conse-

cugéio desse objetivo fundamental, o fato pode e deve guiara in-

terpretagio e aplicacao dasrespectivasleis.
 

 

3. Outros aspectos relevantes

R.: Reputam-se relevantissimos os debates que concernemaos incen-

tives fiscais inseridos no quadro da autonomia financeira dos

entes subnacionais e do federalismofiscal brasileiro, A visio nesse

panoramaoferece respostas a varias das questées atualmente em

debate.    
Entre elas, destaca-se a polémica relacionada a possibilidade de o

ente competente conceder incentivosfiscais em relagao a tributos que,

por determinasfo constitucional, devem ter suas receitas repartidas.

Utilizandoessas ideias, pode-se afirmar que a interpretagao atual

do STF sobre 0 tema — afirmando quetais incentivos nao devemser

considerados para fins de calculo dos valores a repassar ~ resta equi-

vocada, maculandopartesignificativa da competéncia tributaria e da
autonomia financeira do ente competente. Afinal, o poder de eximir

acompanha o poder de tributar. Sao faces inversas de uma mesma
moeda. 
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