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Eu desconfiava: 

todas as histórias em quadrinho são iguais. 

Todos os filmes norte-americanos são iguais. 

Todos os filmes de todos os países são iguais. 

Todos os best-sellers são iguais. 

Todos os campeonatos nacionais e internacionais de 

futebol são 

iguais. 

Todos os partidos políticos 

são iguais. 

Todas as mulheres que andam na moda 

são iguais. 

Todas as experiências de sexo 

são iguais. 

Todos os sonetos, gazéis, virelais, sextinas e rondós 

são iguais 

e todos, todos 

os poemas em versos livres são enfadonhamente 

iguais. 

 

Todas as guerras do mundo são iguais. 

Todas as fomes são iguais. 

Todos os amores, iguais iguais iguais. 

Iguais todos os rompimentos. 

A morte é igualíssima. 

Todas as criações da natureza são iguais. 

Todas as ações, cruéis, piedosas ou indiferentes, são 

iguais. 

Contudo, o homem não é igual a nenhum outro 

homem, bicho ou 

coisa. 

Não é igual a nada. 

Todo ser humano é um estranho 

ímpar. 

 

 

Carlos Drummond de Andrade 



  

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo realizar um controle de Igualdade 

Tributária sobre a medida de instituição do adicional de alíquota devido por alguns 

importadores na incidência da chamada contribuição para o financiamento da 

Seguridade Social incidente sobre a importação. Para tanto, o trabalho será dividido em 

duas partes. Na primeira, faremos uma análise da contribuição em análise com o intuito 

de traçar suas principais características bem como de descobrir os motivos pelos quais o 

legislador instituiu o adicional analisado. Na segunda parte, analisaremos a aplicação da 

igualdade é aplicada em matéria tributária, elencando os seus elementos e a forma como 

eles devem estar relacionados. Ao final, aplicaremos os conceitos construídos ao longo 

do trabalho com o fim de verificar se a medida analisada segue os preceitos de 

Igualdade Tributária. 

 

Palavras chave: Igualdade. Contribuição para o financiamento da Seguridade Social. 

Controle de Igualdade Tributária. 

  



  

ABSTRACT 

 

The main purpose of this monograph is to perform a tax equality control on the 

imposition of an additional rate due by some taxpayers on the so-called Contribution to 

Social Security Financing due on the importation. Therefore, the paper will be divided 

into two parts. In the first part we will analyze this contribution in order to outline its 

main attributes as well as discover the reasons why the additional rate was imposed by 

law. In the second part we will analyze the application of equality on tax matters, 

describing its elements and how they should be related. At the end, we will apply the 

concepts developed throughout the monograph in order to verify if this measure follows 

the precepts of tax equality. 

 

Key-words: Equality.  Contribution to Social Security Financing due on the importation. 

Tax equality control. 
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INTRODUÇÃO 

A última década no Brasil foi marcada pelo crescimento contínuo e insaciável da 

necessidade de arrecadação. A União Federal passou a instituir novos tributos, a 

aumentar a alíquota daqueles que já existiam e a alterar a forma de arrecadação de 

muitos outros visando o financiamento da máquina pública através do fortalecimento da 

entrada de verbas. Nesse contexto econômico, as contribuições sociais têm sido as 

grandes protagonistas desse sistema, sobretudo em razão de o fruto dessa arrecadação 

ser apoderado de forma exclusiva pela União Federal. 

Apenas para que se tenha ideia da relevância econômica dessa espécie tributária, 

a receita do tesouro nacional prevista para o exercício de 2012
1
 atingiria o valor total de 

R$ 1.150.607.076.813 (um trilhão, cento e cinquenta bilhões, seiscentos e sete milhões, 

setenta e seis mil e oitocentos e treze reais), dos quais R$ 575.250.687.323 (quinhentos 

e setenta e cinco bilhões, duzentos e cinquenta milhões, seiscentos e oitenta e sete mil e 

trezentos e vinte e três reais) seriam oriundos exclusivamente das contribuições sociais. 

Por outro lado, o montante arrecadado pela União Federal com a soma de todos os 

impostos no mesmo exercício alcançaria o valor de R$ 391.722.896.803 (trezentos e 

noventa e um bilhões, setecentos e vinte e dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil 

e oitocentos e três reais), o que nos levaria a concluir que, ao menos em termos 

percentuais (50%), as contribuições sociais teriam papel absolutamente relevante no 

Brasil. 

O fator considerado decisivo para esse crescimento na utilização das 

contribuições sociais pela União Federal é o fato de que esses tributos receberam 

tratamento amplo pela Constituição Federal de 1988, deixando margem para uma 

aplicação agressiva, voraz e por vezes descontrolada dessas espécies tributárias. Dentro 

desse contexto, a partir de 2004, surge a contribuição para o financiamento da 

Seguridade Social incidente sobre a importação (COFINS Importação). 

Posteriormente, a partir de 2011, o Governo Federal passa a adotar uma série de 

medidas econômicas, inseridas dentro de um programa governamental conhecido por 

“Brasil Maior”. Entre essas medidas está a criação de um adicional de alíquota aplicável 

à COFINS Importação. No entanto, esse adicional não é exigido de todos os 

contribuintes desse tributo. A legislação que instituiu essa medida tratou de diferenciar 

                                                 
1
 Esses valores foram extraídos do anexo I da lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2012,  

Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011. 



  

os contribuintes que estariam sujeitos ao pagamento do adicional, os diferenciando 

através da natureza do produto importado. Essa medida, segundo justificativa 

governamental, teria por objetivo a defesa e estímulo da indústria nacional e a 

manutenção do equilíbrio da balança comercial, razão pela qual os produtos atingidos 

pelo adicional seriam aqueles produtos estrangeiros colocados em um patamar de 

concorrência com a indústria nacional. Aqueles que eram iguais passaram a receber um 

tratamento diferente. 

No entanto, o que chama atenção nessa medida, é o fato de que ela foi instituída 

no exercício de competência tributária de uma contribuição destinada ao Financiamento 

da Seguridade Social. O que nos leva a colocar em cheque a distinção feita pelo 

legislador. Por essa razão, indagamos: para fins de financiamento da Seguridade Social, 

é possível desigualar os contribuintes da COFINS Importação com base na natureza do 

produto importado? Poderá a COFINS Importação servir a outra finalidade que não 

aquela que lhe foi constitucionalmente desenhada (financiamento da Seguridade 

Social)? Mais, seria, por exemplo, o importador de cadeiras mais responsável pelo 

custeio da Seguridade Social do que o importador de relógios? Eles são iguais ou eles 

são desiguais nesse ponto? 

O objetivo do presente trabalho será, portanto, submeter a instituição de 

adicional de alíquota de COFINS Importação auferido com base na natureza do produto 

importado a um processo que chamaremos de controle de Igualdade Tributária. Por 

controle de Igualdade Tributária deverá ser entendido o procedimento de análise da 

medida elegida, partindo da identificação dos elementos estruturais da igualdade para 

depois então submetê-los aos requisitos de constitucionalidade. Em que pese o fato de 

essa tarefa ser absolutamente ardilosa, ao menos não estaremos sozinhos porque 

poderemos contar com o trabalho desenvolvido por diversos doutrinadores acerca da 

igualdade e da Igualdade Tributária, os quais nos fornecerão métodos científicos para 

aplicação desses institutos e nos ajudarão a enfrentar o problema de uma forma objetiva, 

porém profunda. 

Dessa forma, para que o nosso controle de Igualdade Tributária seja aplicado de 

maneira clara, será necessário conhecermos o objeto sujeito à fiscalização assim como o 

método pelo qual ele será fiscalizado. Por essa razão, fizemos a opção de dividir o 

presente trabalho em duas partes. Na primeira delas trataremos da COFINS Importação 

e na segunda da Igualdade Tributária. Ao final da segunda parte, os conceitos 



  

construídos a respeito da realização de um controle de Igualdade Tributária serão 

aplicados à medida elegida. Aplicado o controle, então poderemos saber se a 

diferenciação instituída pelo legislador para fins de pagamento do adicional de alíquota 

de COFINS Importação, distinguido com base na natureza do produto importado, 

sobreviverá ao nosso teste. Caso essa medida não seja capaz de realizar a Igualdade 

Tributária, então deveremos abandoná-la. 

Fazemos a ressalva de que a nossa análise a respeito da medida elegida será tão 

somente em relação à Igualdade Tributária. Por essa razão, outros argumentos acerca da 

inconstitucionalidade do adicional de alíquota do COFINS Importação não serão 

abordados. De qualquer forma, consideraremos o presente trabalho bem sucedido caso 

algum dos argumentos propostos seja em algum momento sustentado com sucesso 

perante o Poder Judiciário. 

  



  

1. A CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE 

SOCIAL INCIDENTE SOBRE A IMPORTAÇÃO 

1.1 Natureza tributária da COFINS Importação 

De nada adiantaria aplicarmos um controle de Igualdade Tributária sobre 

determinada medida se essa medida não possuísse natureza tributária. Se esse fosse o 

caso, então toda a doutrina construída sobre igualdade em matéria tributária não poderia 

ser aplicada e o presente trabalho perderia a sua razão de ser. Por essa razão, antes de 

tudo, o primeiro aspecto relevante que devemos abordar quando tratamos de uma 

Contribuição destinada ao financiamento da Seguridade Social é o seu caráter tributário. 

A discussão a respeito da natureza tributária das contribuições, de forma geral, esteve 

em voga durante muito tempo no Supremo Tribunal Federal, principalmente em 

julgamentos anteriores ao advento da Constituição de 1988
2
.  

Em 1978, em julgamento
3
 que tratava da aplicação da decadência ou prescrição 

prevista nos artigos 173 e 174 do CTN, a corte afirmou pela primeira vez o caráter 

tributário das contribuições, tendo o Ministro Moreira Alves concluído naquela 

oportunidade que “portanto, de 1966 a 1977 (do Decreto-lei 27 à Emenda 

Constitucional nº 8), contribuições como a devida ao Funrural tinham natureza 

tributária”. Nesse mesmo julgamento, o STF entendeu também que a natureza 

tributária das contribuições havia sido reforçada pela Constituição de 1969, em razão de 

elas estarem previstas no mesmo artigo que tratava da competência para instituição de 

impostos. 

Posteriormente, em uma época tenebrosa, o então presidente, Ernesto Geisel, 

editou o Ato Complementar 102/77, o qual acrescentou o inciso X ao art. 43 da CF de 

1969, distinguindo assim literalmente as espécies dos tributos e das contribuições. Com 

base nesse deslocamento das contribuições para inciso diferente dos tributos, o STF 

alterou seu entendimento anterior e passou a negar a natureza tributária das 

contribuições
4
, com base na mera diferenciação de incisos entre tributos e contribuições. 

                                                 
2
 PAULSEN, Leandro. Contribuições: teoria geral, contribuições em espécie. Leandro Paulsen, Andrei 

Pitten Velloso. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora: 2010, p. 24. 
3
 STF, Pleno, RE 86.595, 5.1978. 

4
 STF, Pleno, RE 100.790, 8.1984. 



  

Antes de fazermos referência à natureza jurídica estipulada pela Constituição de 

1988 para as contribuições, cumpre referir que, ainda que forçosamente se quisesse 

entender que as contribuições não possuem natureza tributária, a carta magna 

determinou que lhes fossem aplicadas as normas gerais tributárias e os princípios da 

irretroatividade, da anterioridade e da legalidade
5
, motivo pelo qual a discussão a 

respeito da natureza jurídica das contribuições já não apresentaria o mesmo enfoque, 

visto que parte das garantias destinadas aos contribuintes já fora consagrada 

expressamente, apesar de ainda assim tal classificação acarretar mudanças a respeito da 

aplicação das demais regras tributárias. De qualquer forma, a discussão a respeito da 

outorga de regime tributário às contribuições na Constituição Federal de 1988 não se 

esgota no mundo jurídico, possuindo desdobramentos políticos e econômicos. Isso 

porque a não aplicação das regras restritivas da competência residual da União, à 

semelhança dos impostos, resultaria obviamente na utilização das contribuições como 

ferramenta de reforço da arrecadação nos casos em que as demais vias fossem vedadas e 

o caixa da União estivesse em apuros
6
. No entanto, em que pese a relevância dos 

julgamentos antigos do STF para fins históricos, a partir do advento da Constituição de 

1988 a natureza tributária das Contribuições Sociais passou a ser mandatória, tendo sido 

inclusive prevista no capítulo que trata “Do Sistema Tributário Nacional”.  

De qualquer forma, ainda que a classificação das contribuições enquanto tributos 

pareça incontestável à luz da CF 1988, existem autores que colocam em dúvida a 

natureza tributária das contribuições
7
, sustentando em sua maioria a previsão das 

contribuições em regras de competência diferentes daquelas destinadas aos tributos e a 

aplicação de regime jurídico distinto daquele aplicável aos tributos. No entanto, no 

entendimento da maior parte da doutrina, o não enquadramento das contribuições no 

conceito de tributo só poderia ser concebido se o próprio conceito de tributo fosse 

discutido, sustentando assim que a Constituição Federal propõe conceito de tributo mais 

restrito que aquele do Código Tributário Nacional. Enquanto houver uma previsão 

infralegal válida a respeito de tributo que não contrarie, amplie ou reduza o que dispõe a 

                                                 
5
 CF 1988. “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 

domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 

atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do 

previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.” 
6
 MARTINS, Ives Gandra da Silva. “As Contribuições no Sistema Tributário Brasileiro”. In: 

MACHADO, Hugo de Brito. As contribuições no sistema tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 

2003, p. 329. 
7
 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (Uma Figura “Sui Generis”). São Paulo: Dialética, 2000. 



  

CF 1988, as exações que se enquadrarem em tal conceito serão indubitavelmente 

tributos, independente da sua posição “geográfica” (critério topográfico) no texto 

constitucional. Em outras palavras, tributo é o que o Código Tributário Nacional diz 

que é
8
. Entre os autores que reconhecem a natureza tributária das contribuições estão 

Arthur Ferreira
9
, Geraldo Ataliba

10
 e Paulo Ayres Barreto

11
. 

Seguindo esse raciocínio, o Código Tributário Nacional, ao definir tributo como 

sendo “toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa 

exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada”, esgota toda e qualquer discussão a 

respeito do enquadramento tributário das Contribuições Sociais. Isso porque as 

contribuições estão enquadradas no conceito de tributo, e como tal o são. A natureza 

jurídica das contribuições é que lhe confere o regime jurídico tributário, e jamais o 

contrário. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar essa questão à luz da 

Constituição Federal de 1988, firmou o entendimento de que as contribuições possuem 

natureza tributária
12

. Esse entendimento se aplica às Contribuições destinadas ao 

Financiamento da Seguridade Social, entre as quais encontramos o COFINS 

Importação. 

Portanto, revela-se absolutamente viável a realização de um controle de 

Igualdade Tributária sobre medidas adotadas no âmbito da COFINS Importação, visto 

que, sendo reconhecida natureza tributária a essa contribuição, então logicamente as 

normas tributárias lhe serão aplicáveis, assim como as construções doutrinárias que 

tratam da aplicação da igualdade em matéria tributária. 

1.2 Classificação da COFINS Importação  

Classificar exações no ramo do Direito Tributário é atividade fundamental do 

jurista. Essa atividade permite um maior domínio do contexto jurídico, partindo de 

aproximações por semelhança e separações por diferença, facilitando o estudo dos 

                                                 
8
 ÁVILA, Humberto. “Contribuições na Constituição Federal de 1988”. In: MACHADO, Hugo de Brito. 

As contribuições no sistema tributário brasileiro. São Paulo: Dialética, 2003, p. 315. 
9
 FERREIRA NETO, Arthur Maria. Natureza jurídica das contribuições na Constituição de 1988. São 

Paulo: MP Editora, 2006, p. 47/55. 
10

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011, p. 191 
11

 BARRETO, Paulo Ayres. Contribuições: regime jurídico, destinação e controle. 2ª edição. São Paulo: 

Noeses, 2011, p. 92. 
12

 STF, Pleno, RE 146.733/SP, 11.1992. 



  

tributos em geral e permitindo que aqueles que tenham a pretensão de se aventurar no 

mundo do direito possam acompanhar o raciocínio desenvolvido por outros 

doutrinadores e comparar realidades históricas diferentes. Além disso, o agrupamento 

dos tributos, dependendo do critério utilizado, pode nos informar de antemão os efeitos 

jurídicos e as características de uma exação que sequer conhecemos. Nesse mesmo 

raciocínio, apenas a título elucidativo, se um biólogo fizesse referência a um peixe 

chamado “Tabarana”, ainda que não soubéssemos o tamanho da sua bexiga natatória, 

os seus hábitos reprodutivos ou a cor de suas escamas, saberíamos de pronto que se trata 

de um animal vertebrado e aquático, visto que essa característica é comum a todos os 

peixes. A importância de classificar, portanto, está ligada ao compartilhamento de 

informações relevantes entre os estudiosos, aproximando assim os objetos de acordo 

com as suas semelhanças ou diferenças, e tornando mais segura, harmônica e previsível 

a aplicação do Direito
13

.  

Nesse sentido, os tributos já foram classificados pela doutrina de diversas 

formas, variando de acordo com o critério de aproximação ou de distanciamento entre 

cada uma das espécies. A CF 1988, por sua vez, tratou de denominar cinco espécies 

tributárias distintas (impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos 

compulsórios e contribuições), o que levou alguns autores a prontamente classificar os 

tributos de acordo com a denominação linguística
14

 recebida na Constituição. Adotando 

variados critérios diferenciadores, a doutrina já categorizou os tributos nas mais 

improváveis classificações, tomando por base diversos critérios, desde a vinculação
15

 do 

produto arrecadado até a finalidade da tributação
16

, havendo assim classificações 

bipartidas
17

, tripartidas
18

, quadripartidas
19

 e quinquipartidas
20

.  

                                                 
13

 FERREIRA NETO, Arthur Maria. Natureza jurídica das contribuições na Constituição de 1988. São 

Paulo: MP Editora, 2006, p. 65. 
14

 Sobre a incidência jurídica e a função dos signos: ARAÚJO, Clarissa Von Oetzen de. Incidência 

jurídica: teoria e crítica. São Paulo: Noeses, 2011, p. 130.  
15

 ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 2011. 
16

 GRECO, Marco Aurélio. Contribuições (Uma Figura “Sui Generis”). São Paulo: Dialética, 2000. 
17

 Sustentando a base de cálculo como único critério para aferir o gênero e a espécie jurídica de cada 

tributo: BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 2002, p. 

373/ 384. Sustentando a divisão das espécies tributárias em dois grupos, tributos vinculados ou não 

vinculados: ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 

2011. 
18

 “Diz a Constituição que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir 

(poder-faculdade) os seguintes tributos: a) impostos, b) taxas, de polícia e de serviços públicos, e c) 

contribuições de melhoria, pela realização de obras públicas benéficas. A tarefa do constituinte, portanto, 

centra-se na repartição entre as diversas pessoas políticas de parcelas de competência para instituírem as 



  

Assim como abordaremos mais adiante, quando tratarmos da possibilidade de 

igualar ou desigualar sujeitos dependendo do critério utilizado para compará-los, as 

contribuições previstas no texto constitucional também podem ser aproximadas ou 

afastadas, dependendo do critério utilizado para a nossa análise. Sendo assim, podemos 

apontar traços comuns às contribuições, como por exemplo, a sua utilização enquanto 

instrumento para promoção de determinadas finalidades, o que nos levaria a agrupá-las 

em uma mesma classe. Em contrapartida, poderíamos também distingui-las, com base 

em outro critério que as diferenciem umas das outras. Feitas essas considerações, para 

fins de delimitar a natureza jurídica da COFINS Importação, adotaremos, no presente 

trabalho, a classificação proposta por Paulo Ayres Barreto
21

. 

O professor Barreto divide em sua obra as espécies tributárias em cinco 

grupos
22

: (i) impostos; (ii) taxas; (iii) contribuição de melhoria; (iv) contribuições; e (v) 

empréstimos compulsórios. Posteriormente, dentro do grupo das contribuições, aponta 

ainda as seguintes espécies
23

: (a) contribuições sociais, (b) contribuições de intervenção 

no domínio econômico e (c) contribuições de interesse das categorias sociais ou 

econômicas. Em um terceiro corte metodológico
24

, as contribuições sociais ainda são 

divididas em (1) contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social e (2) 

outras contribuições sociais.   

No presente trabalho, considerando a nossa opção em abordar a Igualdade 

Tributária tão somente em relação à COFINS Importação, o nosso corte metodológico 

deve se dar com relação a uma finalidade específica, qual seja, o financiamento da 

Seguridade Social. Nesse sentido, adotando a classificação proposta pelo professor 

Barreto, o COFINS Importação seria então uma contribuição, depois uma contribuição 

social e finalmente uma contribuição destinada ao financiamento da Seguridade Social. 
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A adoção dessa classificação é justificada por uma informação deveras simples: a 

finalidade de financiamento da Seguridade Social como elemento substancial da 

COFINS Importação é premissa obrigatória para as conclusões do nosso estudo. 

Sendo assim, o primeiro traço que merece ser remarcado a respeito da COFINS 

Importação, conforme orienta o seu desenho jurídico na CF 1988, é a previsão 

constitucional do art. 195, inciso IV, que dispõe que “a Seguridade Social será 

financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante 

recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) do importador de bens ou 

serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar”. Esse artigo, além de reafirmar 

tudo aquilo que mencionamos anteriormente, deixa claro a finalidade pela qual as 

Contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social podem ser instituídas. 

O produto arrecadado pela União através dessas contribuições deve ser 

obrigatoriamente destinado ao financiamento da Seguridade Social, enquanto dever de 

todos e como manifestação indireta do Princípio da Solidariedade Social. 

Sendo assim, considerando que o fator de aproximação das contribuições 

previstas na CF 1988 (fator esse que lhes conferem a identidade de grupo e que as 

diferenciam das demais espécies tributárias) é o seu caráter instrumental de promoção 

de finalidades constitucionais
25

. Isso quer dizer, em outras palavras, que o Estado, 

visando estabelecer uma atuação direcionada a determinado objetivo 

constitucionalmente traçado, institui uma destinação pré-estabelecida para o produto 

arrecadado. Esse caráter de instrumentalidade das contribuições as difere dos demais 

tributos, criando assim um regime jurídico próprio, e acrescentando a esses tributos um 

caráter teleológico. Seguindo esse raciocínio, podemos afirmar de pronto que a COFINS 

Importação, enquanto contribuição destinada ao financiamento da Seguridade Social, é 

tributo utilizado como instrumento para promoção da finalidade constitucional de 

manutenção, custeio ou financiamento da Seguridade Social. Em outras palavras, há um 

condicionamento da validade dessa espécie tributária à finalidade que tenha justificado 
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a sua promoção
26

, não podendo os recursos arrecadados através dessas contribuições 

servirem a outra finalidade que não o efetivo custeio da Seguridade Social. 

1.3 Referibilidade nas Contribuições destinadas ao Financiamento da Seguridade Social 

Apesar de o produto da arrecadação das Contribuições destinadas ao 

Financiamento da Seguridade Social estar afetado à finalidade constitucionalmente 

posta na regra de competência, a atuação estatal na promoção desse fim não está 

vinculada à hipótese de incidência do tributo referido. Essa concepção aproxima as 

contribuições sociais incidentes na importação dos impostos na medida em que em 

ambos os casos os tributos estão ligados a ações ou fatos do contribuinte e não do 

Estado
27

, resultando assim em hipótese de incidência e base de cálculo semelhante. Não 

pretendemos com isso afirmar que não há vinculação dessas contribuições com o efetivo 

financiamento da Seguridade Social, mas tão somente ressaltar que essa vinculação se 

dá pela afetação orçamentária da arrecadação e não por uma vinculação da hipótese de 

incidência desses tributos com uma determinada classe ligada diretamente ou 

indiretamente à atuação estatal da regra de competência ou a algum benefício auferido. 

Essa ligação direta entre a promoção de determinadas finalidades pelo Estado e 

o grupo dos indivíduos que tenha interesse qualificado naquela atuação, ainda que 

indireta, já recebeu por vezes a denominação de “referibilidade”
28

. Esse termo foi 

incorporado à doutrina pátria através da obra de Geraldo Ataliba, ao sustentar uma 

distinção entre taxas e contribuições, sendo a hipótese de incidência destas vinculadas a 

uma atuação estatal de forma indireta enquanto que a hipótese de incidência daquelas 

estaria por sua vez vinculada a uma atuação estatal direta, o que alteraria a forma pela 

qual os aspectos material e pessoal da hipótese de incidência tributária se inter-

relacionariam
29

. No entanto, em que pese o inegável valor da lição deixada pelo saudoso 

mestre paulista, cumpre destacar que a análise referida se deu, ao seu tempo, a partir das 
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“Contribuições de Melhoria”, seguindo a sua classificação, e não das contribuições 

destinadas ao financiamento da Seguridade Social. A lição do professor deu origem a 

uma discutível concepção de que as contribuições em geral demandam obrigatoriamente 

uma referibilidade indireta
30

.  

A comunhão de um grupo de indivíduos em torno de um interesse que possa lhe 

ser indiretamente atribuído é facilmente verificável quando tratamos, por exemplo, de 

um sujeito que teve seu imóvel valorizado em razão de uma obra pública, ou ainda de 

contribuição instituída no seio de determinada classe, como, por exemplo, dos 

servidores públicos. Nesses dois exemplos referidos, fazer parte do grupo é 

evidentemente um requisito para ser sujeito passivo das contribuições, sob pena de 

descaracterização dessa espécie tributária, e colisão com o conceito constitucional de 

imposto
31

. A divergência surge quando temos outros princípios em jogo, capazes de 

alterar o regime jurídico de determinado tributo, como no caso das Contribuições 

destinadas ao Financiamento da Seguridade Social, para as quais, em razão de a 

Constituição prever em seu art. 195 que “a Seguridade Social será financiada por toda 

a sociedade, de forma direta e indireta”, foi consagrado o que alguns autores chamam 

de “Princípio da Solidariedade”
32

. Em outras palavras, a CF 1988 teria previsto para o 

regime que trata especificamente dessas contribuições uma espécie de quebra da 

referibilidade
33

, ao não mais distinguir grupo de indivíduos e atribuir a “todos” a 

finalidade de custeio da Seguridade Social
34

. 

Por outro lado, alguns autores defendem que até mesmo nas contribuições 

destinadas ao financiamento da Seguridade Social, independente de a CF 1988 ter 

atribuído a “todos” a responsabilidade pelo seu custeio, é necessário que se verifique a 

existência de uma vantagem ou benefício que decorra da atividade estatal financiada 
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pela contribuição para o grupo de contribuintes desse tributo
35

. Nessa linha, Wagner 

Balera chega ao ponto de sugerir que o benefício auferido pelo empregador seria o fato 

de a Seguridade Social oferecer garantia física, mental e financeira para a pessoa do 

trabalhador, o que levaria então a um aumento da performance do mesmo no seu 

ambiente de trabalho
36

, beneficiando assim o empregador contribuinte. Ora, respeitando 

a opinião dos autores que defendem essa corrente, mas essa concepção nos parece 

totalmente equivocada, em razão de esse raciocínio partir do resultado final (que seria 

afirmar a todo o custo a existência de benefício direto para o contribuinte) para somente 

então encontrar o fundamento (fazendo ligações com os fatores mais improváveis até 

encontrar algum que justifique precariamente o benefício). Em outras palavras, 

seguindo no exemplo destacado anteriormente, não há como afirmar de forma plausível 

um aumento no rendimento de determinado trabalhador em razão de o mesmo estar 

submetido à cobertura da Seguridade Social. Esse tipo de afirmação busca encontrar 

uma relação de benefício direto a partir de efeitos da mente humana que, como 

sabemos, é a coisa mais incerta e imprevisível que podemos encontrar. O que queremos 

mostrar com isso é que, por mais que passemos a tentar encontrar justificativas para 

afirmar a existência de benefício para o contribuinte das contribuições destinadas ao 

financiamento da Seguridade Social, na maior parte das vezes essa justificativa não 

existe ou, ainda que exista, não foi com base nela que o constituinte atribuiu a 

determinado grupo o recolhimento desse tributo. Seria possível imaginar o constituinte 

atribuindo esse recolhimento aos empregadores com base em um aumento da 

performance de seus empregados? Acreditamos que não. 

Portanto, o posicionamento que adotamos no presente trabalho é o de que não é 

necessário
37

 haver a verificação de benefício ou responsabilidade pela atuação estatal 

para que as contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social sejam 

válidas, em razão de a CF 1988 ter estabelecido expressamente a responsabilidade de 
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todos no custeio da Seguridade Social
38

. Aqueles que estiverem abarcados pela regra de 

competência estarão sujeitos ao recolhimento dessas contribuições, ainda que não sejam 

os maiores responsáveis ou beneficiados pelo sistema da Seguridade Social. No caso 

das contribuições sociais incidentes na importação, o constituinte inclusive já elegeu o 

grupo dos “importadores” como responsáveis pela contribuição prevista no art. 195, IV, 

sem diferenciá-los, portanto, independente da natureza do produto importado. 

Considerando o que foi exposto, adotamos o posicionamento de que a COFINS 

Importação não atende à referibilidade, não havendo relação dos sujeitos passivos desse 

tributo no que diz respeito ao recebimento de um benefício ou de responsabilidade por 

algum detrimento causado ao Estado. 

1.4 Aspectos Gerais da COFINS Importação 

 Neste subcapítulo analisaremos os aspectos gerais da COFINS Importação de 

forma a compreender a sua justificação constitucional e legal, a sua hipótese de 

incidência e a instituição do adicional de alíquotas desse tributo com base na natureza 

do produto importado. 

1.4.1 Inserção da COFINS Importação na Constituição Federal e legislação pertinente 

O fator que mais contribui para a dificuldade enfrentada pelos estudiosos do 

Direito ao tentar uniformizar o estudo das contribuições é o fato de elas não estarem 

claramente sistematizadas no texto constitucional. Isso é resultado do surgimento 

fragmentado desses tributos no direito positivo, o qual acompanhou sem dúvida o 

crescimento da necessidade de arrecadação combinada com uma certa voracidade 

arrecadatória da União Federal. Por essas razões é que alguns autores consideram as 

contribuições como espécies tributárias autônomas
39

, sujeitas ao regime jurídico que a 

Constituição lhe dá e mantendo um afastamento necessário dos impostos e das taxas. 

Lembrando-se da passagem poética que diz, em referência aos homens, que “se es lo 

que se es”, para as contribuições, elas serão aquilo que a Constituição dizer que elas 

devem ser. 
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 Dito isso, no presente item faremos uma análise da regra de competência da 

COFINS Importação e da legislação pertinente, com o intuito de traçar o seu regime 

jurídico particular. 

A regra de competência das contribuições destinadas ao financiamento da 

Seguridade Social incidentes na Importação surgiu a partir da Emenda Constitucional nº 

42/03, a qual acrescentou o inciso “IV” ao artigo 195 da Constituição Federal de 1988, 

que possibilita a instituição de contribuição social “do importador de bens ou serviços 

do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar”. Além disso, essa mesma emenda 

também alterou o inciso II do §2º do art. 149 da CF 1988, para prever que as 

contribuições sociais “incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros 

ou serviços”.  

A outorga de competência foi clara suficiente ao ponto de permitir a instituição 

dessa contribuição de forma autônoma, nos termos que a Constituição impõe. A 

importação de bens, que já era tributada pelo Imposto de Importação (II)
40

, pelo 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
41

 e pelo Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI)
42

 e a importação de serviços, que já era tributada pelo 

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN)
43

, passaram a estar submetidas 

ao pagamento também do PIS/PASEP e COFINS Importação. Como podemos concluir, 

essa instituição, do ponto de vista econômico, representou um aumento da carga 

tributária para as importações realizadas no país. 

Considerando a regra de competência inserida na Constituição, foi editada a Lei 

nº 10.865, de 30 de abril de 2004, dispondo “sobre a Contribuição para os Programas 
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de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público e a 

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incidentes sobre a 

importação de bens e serviços” (PIS/PASEP e COFINS Importação). A instituição de 

ambas as contribuições aconteceu de forma simultânea, em razão do tratamento prático 

unitário que lhes é dado. No entanto, em que pese o fato de que ambas as contribuições 

foram instituídas pela mesma lei, elas são irrefutavelmente exações distintas
44

, 

sobretudo em função de terem sido criadas para promoção de finalidades diversas. 

Enquanto a COFINS Importação é destinada ao custeio da Seguridade Social, o 

PIS/PASEP Importação é destinado ao Programa de Integração Social e ao Programa de 

Formação do Patrimônio do Servidor Público, como as próprias denominações dos 

tributos podem revelar.  

Além disso, essas duas contribuições foram instituídas a partir do exercício de 

competências constitucionais diversas
45

. A contribuição destinada ao PIS/PASEP foi 

instituída com base no art. 149, §2º, II
46

, sendo que as suas finalidades estão dispostas 

no art. 239
47

, enquanto que o COFINS Importação tem sua regra matriz no já referido 

art. 195, IV, todos da Constituição Federal. Essa distinção é fundamental para os 

objetivos do presente trabalho. Assim, o nosso corte metodológico se dará de forma a 

analisar tão somente o COFINS Importação, visto que essa é, em última análise, a 

contribuição que serve ao financiamento da Seguridade Social quando tratamos de 

importações e a finalidade é elemento relevantíssimo para fazermos uma análise sob a 

ótica da Igualdade Tributária, o que significa dizer que, quando tratamos de 

contribuições com finalidades diversas, a aplicação da Igualdade Tributária também se 

dará de forma diversa. Além disso, o COFINS Importação não se confunde com as 

demais contribuições instituídas pelo art. 195. Considerando essa informação, 

passaremos a apresentar alguns aspectos particulares da COFINS Importação. 
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1.4.2 Características da COFINS Importação 

Os sujeitos passivos da COFINS Importação são: (i) os importadores; (ii) os 

contratantes de serviços prestados por residentes ou domiciliados no exterior ou o 

beneficiário desse serviço quando o contratante também é residente ou domiciliado no 

exterior; e (iii) todos aqueles a quem a lei equiparar. 

A base de cálculo desse tributo fora prevista pelo artigo 7º da Lei nº 10.865, e 

corresponderia, para a hipótese de importação de bens, ao valor aduaneiro do bem 

importado, nos termos da legislação que trata do Imposto de Importação, acrescido 

ainda do valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro da mercadoria e ainda o 

valor das próprias contribuições. No caso de Importação de Serviços, seria o valor pago 

ou creditado pelo serviço, antes da retenção do Imposto de Renda, acrescido do ISSQN 

devido e do valor das próprias contribuições. Como podemos perceber, o legislador 

ordinário acrescentou tributos na base de cálculo dessa contribuição. 

Essa base de cálculo prevista no artigo 7º despertou, desde a entrada em vigor da 

Lei nº 10.865, uma série de discussões a respeito da sua constitucionalidade. Isso 

porque o artigo 149, §2º, III, “a”
48

, da Constituição Federal, prevê que, sendo as 

alíquotas estipuladas com base no critério ad valorem
49

, então a base de cálculo das 

contribuições sociais incidentes na importação será o valor aduaneiro. Nesse raciocínio, 

tendo a Constituição feito referência à expressão técnica “valor aduaneiro”, que 

corresponderia àquela grandeza definida no âmbito do Imposto de Importação
50

, poderia 
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 CF 1988. Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no 

domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua 

atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do 

previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (...) § 2º As 

contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (...) III - 

poderão ter alíquotas: (...) a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da 

operação e, no caso de importação, o valor aduaneiro; (...) 
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 “Assim, a lei tributária imputa ao estado 10% da renda de alguém; 15% do valor de um produto; 10% 

do preço de uma operação mercantil, etc. Na maioria das vezes, a alíquota é expressa sob a forma de 

percentual do valor de uma coisa. Evidentemente, só tem cabimento a alíquota ad valorem, quando a base 

imponível seja o valor da coisa posta como aspecto material da h.i. Quer dizer: se a perspectiva 

dimensível do aspecto material da h.i. for um valor, expresso em dinheiro, então a alíquota poderá ser um 

percentual”. (ATALIBA, Geraldo. Hipótese de Incidência Tributária. 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 

2011, p. 114.) 
50

 O valor aduaneiro, para fins de Imposto de Importação, é apurado na forma prevista no Acordo Sobre a 

Implementação do Artigo VII do GATT (Acordo de Valoração Aduaneira ou AVA-GATT), aprovado 

pelo Decreto Legislativo n° 30/94 e promulgado pelo Decreto Executivo nº 1.355/94, possuindo eficácia 

legal portanto. 



  

o legislador ordinário alterar o seu significado, passando a incluir na sua apuração 

outros acréscimos tais quais o valor de outros tributos e o valor da própria contribuição? 

O entendimento majoritário
51

, aplicado também para outras controvérsias que 

envolvam a mudança do significado de uma expressão técnica utilizada pela expressão, 

é aquele que sustenta que a interpretação das expressões técnicas utilizadas pela 

Constituição deve se dar com a consideração da forma jurídica, o conteúdo e o alcance 

dos conceitos próprios de outras áreas do Direito
52

, impedindo assim que o legislador 

ordinário dê sentido diferente
53

 à expressão utilizada sob pena de extrapolamento da 

regra de competência posta na Constituição. Essa discussão está atualmente no Supremo 

Tribunal Federal (STF)
54

, tendo a Ministra Ellen Gracie proferido um voto no sentido 

de reconhecer a inconstitucionalidade da base de cálculo prevista no artigo 7º da 

referida lei. Além disso, considerando o posicionamento recente do STF
55

 a respeito da 

interpretação e alcance dos termos técnicos utilizados no texto constitucional e a 

infinidade de artigos doutrinários
56

 sustentando a inconstitucionalidade do art. 7º da Lei 

nº 10.865
57

, podemos afirmar que existem grandes chances de o STF decidir pela 
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 Entre muitos outros TÔRRES, Heleno Taveira. “O regime constitucional da não-cumulatividade das 

contribuições sobre faturamento e receita (PIS e COFINS) e a incidência sobre importações de 

mercadorias e serviços”. Repertório IOB de Jurisprudência, São Paulo, n. 10, cad. 1/19582, p. 386-365, 

mai. 2004. 
52

 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. 8ª edição atualizada por 

Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p.1033 
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 Nesse sentido o art. 110 do Código Tributário Nacional dispõe que “a lei tributária não pode alterar a 

definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa 

ou implicitamente, pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas 

do Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.” 
54

 STF, RE 559.607/SC. 
55

 Podemos destacar a discussão a respeito do alargamento da base de cálculo instituído pela Lei nº 

9.718/1998, referente às Contribuições Sociais incidentes sobre o faturamento, o qual foi julgado 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 

346.084/PR, 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG e a análise da definição de salário para fins da 

incidência de contribuição social sobre a folha de salário sobre remunerações pagas para administradores, 

autônomos e avulsos, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 166.772. Em ambos os casos o STF 

reconheceu a incorporação dos conceitos infraconstitucionais utilizados à época da inserção do termo 

técnico no texto constitucional.   
56

 AMARAL, Antônio Carlos Rodrigues do. “PIS e COFINS sobre a Importação de Produtos: 

Ilegalidades e Inconstitucionalidades”. In: FISCHER, Octavio Campos. PIS-COFINS Questões Atuais e 

Polêmicas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 273/286. 
57

 Art. 7º. A base de cálculo será: 

I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou que serviria de base 

para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na 

hipótese do inciso I do caput do art. 3º desta Lei; ou 

II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do 

imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias 

contribuições, na hipótese do inciso II do caput do art. 3º desta Lei. (...) 



  

inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo promovida pelo acréscimo de 

outros valores ao “valor aduaneiro” propriamente dito para apuração da base de cálculo 

da COFINS Importação. Isso porque quando a Constituição Federal utiliza um termo 

técnico, sem que o tenha definido no próprio texto constitucional, incorpora o conceito 

que era utilizado nas legislações infraconstitucionais à época na qual o termo tenha sido 

inserido na Constituição.  

Uma questão pertinente nesse ponto é a respeito do viés econômico da operação. 

Sendo assim, não é o ingresso físico de bens e serviços que caracteriza a importação, 

mas sim a entrada em território nacional para incorporação à economia interna. Dessa 

constatação decorre a não verificação de uma efetiva importação nos casos de ingresso 

para trânsito ou ainda nos casos de ingresso temporário. Essa mesma lógica é aplicada 

para os serviços, sendo necessário que haja uma “prestação de serviço” propriamente 

dita, o que pressupõe uma relação jurídica econômica ente o tomador e o prestador e o 

cumprimento de uma obrigação de fazer. Algumas das situações nas quais não há de 

fato uma operação econômica já foram inclusive previstas expressamente pelo art. 2º da 

Lei nº 10.865 como hipóteses de não incidência. 

Outro fator que consideramos ser absolutamente relevante quando tratamos da 

COFINS Importação é a sua distinção frente ao Imposto de Importação (II). Apesar de 

esses tributos estarem previstos por regras de competência distintas, o que poderia nos 

levaria de pronto à conclusão de que são tributos absolutamente distintos, algumas 

diferenças devem ser remarcadas apenas para que não haja confusão entre as duas 

espécies. 

Primeiramente, considerando que a regra de competência dessas contribuições 

faz referência a “importador de bens ou serviços do exterior”, então os produtos 

nacionais exportados que retornem ao país estarão sujeitos à tributação, apesar de não 

serem produtos estrangeiros. Nessa operação, haveria tão somente a incidência da 

COFINS Importação. Por outro lado, ao tratar do Imposto de Importação, considerando 

que a sua regra de competência, por sua vez, faz referência a “importação de produtos 

estrangeiros”, a conclusão acaba sendo exatamente a inversa: não poderão ser 



  

tributados os produtos que não sejam legitimamente estrangeiros
58

. Apenas como forma 

de demonstrar que o COFINS Importação e o PIS/PASEP são efetivamente 

contribuições distintas, podemos observar que a regra de competência desse segundo 

(art. 149, §2º, II) é mais restrita, autorizando tão somente a tributação sobre produtos e 

serviços estrangeiros, à semelhança do Imposto de Importação. Essas distinções nas 

bases econômicas previstas pelas regras de competência trazem consequências práticas 

relevantes. 

Além disso, conforme referido anteriormente, enquanto as finalidades das 

Contribuições de Seguridade Social do Importador estão ligadas pela regra de 

competência tão somente ao financiamento da Seguridade Social, o Imposto de 

Importação é utilizado preponderantemente com um caráter extrafiscal de proteção da 

indústria nacional frente à concorrência dos produtos estrangeiros, o que ao final acaba 

por concretizar parte da regulação da economia nacional. Atento a esse caráter 

regulatório do Imposto de Importação, a Constituição Federal de 1988 conferiu ao 

Poder Executivo o poder de alterar as alíquotas desse imposto
59

, o que caracteriza uma 

mitigação do princípio da legalidade. 

1.4.3 Instituição do adicional de alíquota para a COFINS Importação com base na 

natureza do produto importado 

A partir do ano de 2011, o Governo Federal passou a colocar em prática uma 

série de medidas econômicas e fiscais visando sustentar o crescimento econômico do 

Brasil em meio a um contexto econômico adverso, afetado basicamente pela atual crise 

econômica mundial, sem precedentes
60

 desde o grande crash de 1929. Nesse contexto 

político e econômico delicado, surge o programa chamado “Brasil Maior”
61

, que teria 

como objetivos principais o enfrentamento da apreciação cambial, fortalecimento da 

defesa comercial, desenvolvimento da indústria nacional, desoneração dos 
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 O art. 93 do Decreto-Lei nº 37/66 previa a incidência do Imposto de Importação para mercadoria 

nacional reimportada, tendo o Supremo Tribunal Federal julgado em sede do RE 104.306/SP pela 

inconstitucionalidade de tal previsão em razão de extrapolar a regra de competência desse imposto. 
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 CF 1988. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: I - importação de produtos estrangeiros; 

(...) §1º - É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar 

as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V. 
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 KRUGMAN, Paul Robin. The return of depression economics and the crisis of 2008. Nova Iorque: 

Norton & Company, 2009. 
61

 O programa possui uma página eletrônica: http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/  

http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/


  

investimentos e da exportação  e facilitação de financiamentos para agregação de valor 

nacional e competitividade das cadeias produtivas nacionais
62

.  

Entre inúmeras medidas adotadas pelo Governo Federal no âmbito desse 

programa, uma delas merece destaque, em razão de ser aquela para a qual será exercido 

o controle de igualdade no presente trabalho. As alíquotas da COFINS Importação 

passaram a ser reajustadas, recebendo sucessivos aumentos e diferenciando os 

destinatários desse ônus com base na natureza do produto importado, auferida e 

classificada através da utilização dos códigos da Tabela de Incidência do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (TIPI), a qual possui por base
63

 a  Nomenclatura Comum do 

MERCOSUL (NCM) que, utilizando o Sistema Harmonizado de Designação e 

Codificação de Mercadorias (SH), classifica as mercadorias com base nas suas 

características específicas, tais qual a origem do produto, os materiais que o compõe e a 

sua aplicação. 

Nesse âmbito, a primeira ação do Governo Federal foi veiculada através da 

Medida Provisória nº 540
64

, de 2 de agosto de 2011, a qual previa o aumento da 

COFINS Importação em 1,5 pontos percentuais, para determinados produtos, em 

especial artigos de vestuário, bolsas, malas, móveis, assentos, confeccções, entre outros. 

Essa alteração foi efetivada através da inserção do §21
65

 ao art. 8º da Lei nº 10.865/04, 

que trata das alíquotas gerais do PIS e COFINS Importação.  

Alguns meses depois, no dia 3 de abril de 2012, foi editada a Medida Provisória 

nº 563
66

, substituindo o aumento de alíquota da COFINS Importação de 1,5 para 1 

ponto percentual e aumentando consideravelmente os produtos atingidos por essa 

medida. Dentro do mesmo molde foi editada a Medida Provisória nº 582, em 20 de 

setembro de 2012, mantendo o mesmo adicional de COFINS Importação (1,5 pontos 

percentuais) e incluindo outros setores da economia que antes não estavam abarcados 
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 Disponível em: http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/conteudo/125. 
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 O Decreto nº 7.660, de 23 de dezembro de 2011, aprovando a mais recente Tabela de Incidência do 

Imposto sobre Produtos Industrializados  prevê em seu artigo 2º que a TIPI “tem por base a Nomenclatura 

Comum do Mercosul – NCM”. 
64

 A Medida Provisória nº 540 foi convertida em lei em 14 de dezembro de 2011 pela Lei nº 12.546. 
65

 “§21. A alíquota de que trata o inciso II do caput fica acrescida de 1,5 (um inteiro e cinco décimos) 

pontos percentuais, na hipótese da importação dos bens classificados na Tabela de Incidência do Imposto 

sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto nº 6.006, de 28 de dezembro de 2006: I - 

nos códigos 3926.20.00, 40.15, 42.03, 43.03, 4818.50.00, 63.01 a 63.05, 6812.91.00, 9404.90.00 e nos 

Capítulos 61 e 62; II - nos códigos 4202.11.00, 4202.21.00, 4202.31.00, 4202.91.00, 4205.00.00;  

III - nos códigos 6309.00, 64.01 a 64.06; e IV - nos códigos 94.01 a 94.03.” 
66

 A Medida Provisória nº 563 foi convertida em lei em 17 de setembro de 2012 pela Lei nº 12.715. 

http://www.brasilmaior.mdic.gov.br/conteudo/125


  

pela mudança. Ao final, restou consolidada a obrigação de pagamento do adicional, em 

linhas gerais, aos importadores que operem têxteis, confecções, couros e calçados, 

plásticos, materiais elétricos, maquinário, ônibus, autopeças, produtos do setor naval, 

produtos do setor aéreo, móveis, produtos ópticos, aves e suínos, pescados, 

equipamentos médicos e odontológicos, pneus, papel e celulose, fogões e refrigeradores, 

cerâmicas, tintas, equipamentos ferroviários, construções metálicas, entre outros tantos. 

Apenas para que se tenha noção da quantidade de contribuintes atingidos pela mudança, 

a lista dos produtos abrangidos, identificados a partir do respectivo código NCM, possui 

mais de oitocentas referências
67

.  

De qualquer forma, para que seja possível realizar um controle de igualdade no 

aumento de alíquota da COFINS Importação estabelecido com base na natureza do 

produto importado, é necessário que saibamos as finalidades às quais serve essa medida. 

Assim, analisando os motivos
68

 que levaram à edição da Medida Provisória nº 540, a 

qual inaugurou o chamado “adicional” de alíquota em análise, encontramos a afirmação 

de que “a importância e a urgência dessa medida decorrem da necessidade de 

neutralidade e simetria em decorrência da imposição tributária sobre o produto nacional, 

preservando-se, assim, o ambiente concorrencial necessário à manutenção da produção 

e do nível de emprego no País”, completando com a afirmação de que “no conjunto, a 

relevância e urgência das medidas decorre das razões que levaram à instituição do Plano 

Brasil Maior, cujo objetivo é responder com maior estímulo ao desenvolvimento 

inovador e competitivo do País, frente à conjuntura presente de maior agressividade 

competitiva no comércio internacional e apreciação da moeda nacional”. A exposição 

de motivos
69

 da Medida Provisória nº 563 também caminha nessa linha, ao destacar a 

“perda da competitividade da indústria nacional, com efeitos adversos para o saldo da 

balança comercial”
70

. Não fosse isso suficiente, no procedimento de conversão da 
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 A lista completa pode ser encontrada no anexo único da Lei nº 12.546 de 14 de dezembro de 2011. 
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 Os motivos de edição da Medida Provisória nº 540 estão na Exposição de Motivos Interministerial nº 

122, de 2 de agosto de 2011, da Presidência da República. 
69

 Os motivos de edição da Medida Provisória nº 563 estão na Exposição de Motivos Interministerial nº 

25, de 2 de abril de 2012, da Presidência da República. 
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 Nessa linha, a exposição de motivos resume a situação da seguinte forma: “É importante assinalar que 

as diretrizes de política econômica adotadas por diversos países, notadamente Estados Unidos da 

América, membros da União Europeia e Japão, para fazer face aos efeitos subsequentes à crise financeira 

de 2008, determinaram novos parâmetros para a conformação do comércio internacional. Com efeito, a 

combinação de uma política monetária expansionista e pari passu, de uma forte expansão dos gastos 

fiscais, resultaram em expressiva ampliação do fluxo de capitais para os países emergentes. Esse 

movimento engendrou, em âmbito doméstico, contínuo processo de valorização cambial, desestímulo às 

exportações e correlata perda de competitividade da indústria nacional, com efeitos adversos para o saldo 

da balança comercial. Com referência à dinâmica das importações do País, importa lembrar que o 



  

Medida Provisória nº 563 em lei, a Presidência da República, consignando ter “ouvido o 

Ministério da Fazenda”, exerceu o seu direito de veto
71

, nos termos do art. 66, §1º da 

Constituição Federal, para afastar a disposição legal que previa aplicação do adicional 

de COFINS Importação para determinados produtos
72

, justificando o veto sob o 

argumento de que “os setores especificados não sofreram impactos da competição 

externa por ocasião da retomada de seu nível de atividade após a crise de 2008 e 2009, 

destoando a medida do objetivo da política originalmente proposta”. 

Mais importante do que a análise das razões pelas quais foi instituído o adicional 

de alíquota, são as razões pelas quais ele não foi instituído. Dessa forma, uma análise 

sistemática de toda a série de Medidas Provisórias, suas exposições de motivos e 

posteriores leis de conversão, interpretadas sob a ótica dos objetivos do programa 

“Brasil Maior”, permite observarmos que não há qualquer finalidade relacionada ao 

financiamento da Seguridade Social na instituição do adicional de alíquota da COFINS 

Importação. Em momento algum essas medidas fazem sequer referência a uma 

necessidade de custeio extra a ser suportada pelos importadores ou quaisquer outros 

contribuintes. 

Portanto, considerando essas informações, chegamos à conclusão de que a 

finalidade da instituição do adicional de alíquota para recolhimento da COFINS 

Importação de determinados produtos está relacionada a objetivos de defesa e estímulo 

da indústria nacional frente à concorrência de produtos importados e de promoção do 

equilíbrio da balança comercial em um contexto de crise econômica mundial. É por essa 

razão que o adicional não é devido pela totalidade dos importadores, mas tão somente 

por aqueles para os quais se reconheceu a necessidade de uma proteção fiscal decorrente 

da concorrência dos produtos importados com aqueles produzidos no Brasil. Em outros 

termos, o legislador instituiu uma diferenciação entre os importadores, culminando com 

o pagamento do adicional de alíquota de COFINS Importação e tomando como 

referencial para tanto a natureza do produto importado. 

                                                                                                                                               
crescimento da economia brasileira, nos últimos anos, tem sido pautado, principalmente, pela demanda 

interna, que reforçou a utilização de insumos importados em alguns setores. Esse processo, aliado ao 

mencionado desestímulo às exportações, contribuiu para acentuar a expressiva perda de competitividade 

da produção nacional.” 
71

O veto foi exercido através da denominada Mensagem nº 411, de 17 de setembro de 2012, da 

Presidência da República.  
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 O veto afastou o adicional de COFINS Importação, naquela oportunidade, a suínos, milho, farinhas de 

legumes e frutos, soja (e resíduos da extração de óleo), cascas de cereais, gorduras e óleos animais ou 

vegetais (e seus resíduos), farinha de peixe e preparações para produção de rações animais. 



  

No capítulo seguinte analisaremos os elementos que compõe a Igualdade 

Tributária e a sua forma de realização para, a partir dessas informações, submeter o 

adicional descrito a um controle e verificar a validade dessa medida. 

2. IGUALDADE TRIBUTÁRIA 

Já se disse que a igualdade é ao mesmo tempo a mais atraente e mais 

ameaçadora de todas as ideias
73

. Poucas coisas no Direito são capazes de superar a 

Igualdade em termos de complexidade. A justiça é quase que uma necessidade biológica 

do ser humano. Essa situação ainda é agravada quando os sujeitos passivos das 

obrigações tributárias são tratados, a seu ver, de forma diferente, em virtude de essa 

diferença representar o desembolso de mais ou menos dinheiro, o qual poderia satisfazer 

necessidades alheias. O sujeito, que até então estava satisfeito com a redução da 

alíquota para pagamento de determinado imposto, olha para o vizinho, destinatário de 

um hipotético benefício fiscal, e sente que está sendo tratado de forma desigual. Clama 

por justiça, não seria por menos
74

. Est miser nemo, nisi comparatus
75

, “só se é infeliz 

por comparação”. 

A igualdade foi sempre uma preocupação do ser humano. Não é por mero acaso 

que a “Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen” prevê, desde a sua redação 

original, datada de 26 de agosto de 1789, que “les hommes naissent et demeurent libres 

et égaux en droits” e que “les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 

l’utilité commune”. Não poderia ser diferente. Para os burgueses, na Revolução 

Francesa, a Igualdade era vista como uma rejeição de privilégios e discriminação dos 

cidadãos
76

. O espírito de igualdade, emanado por intermédio dessas declarações, 
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influenciou de alguma forma a totalidade das Constituições modernas
77

. Esse é o caso 

da Constituição Federal de 1988. 

Dworkin, ao justificar a importância do seu trabalho sobre a igualdade, afirmou 

que “nenhum governo é legítimo a menos que demonstre igual consideração pelo 

destino de todos os cidadãos sobre os quais afirme seu domínio e aos quais reinvidique 

fidelidade”, concluindo que “a consideração igualitária é a virtude soberana da 

comunidade política – sem ela o governo não passa de tirania”
78

. 

Para que a igualdade possua um ideal político, podendo assim realizar a justiça 

social, não basta analisarmos o sentido da palavra “igualdade” ou qual a concepção 

filosófica de considerar dois sujeitos “iguais”. Para Dworkin, o desafio principal seria 

distinguir todos os conceitos de igualdade com a finalidade de avaliar quais desses 

conceitos seriam capazes de transformar a sociedade na qual estamos inseridos em uma 

sociedade politicamente igualitária
79

. Nesse contexto, o autor faz referência a duas 

grandes concepções de igualdade, a “Igualdade de Recursos” e a “Igualdade de bem-

estar”. Para demonstrar como a adoção de diferentes concepções de igualdade podem 

gerar efeitos absolutamente diversos, Dworkin trás à tona o exemplo
80

 de um pai, 

razoavelmente rico, que possui vários filhos. Um deles é cego, o outro um bon vivant 

com hábitos de consumo dispendiosos,  o terceiro um político promissor com ambições 

financeiras elevadas, o quarto um poeta com necessidades financeiras modestas e o 

último um escultor, que trabalha com materiais caros. Ao decidir o destino da sua 

herança, se o pai adotar a concepção de “Igualdade de Recursos” então todos os seus 

filhos receberão cotas equivalentes. No entanto, adotando a concepção de “Igualdade de 

bem-estar”, as cotas da herança serão ponderadas de acordo com a necessidade de bem-

estar de cada um dos filhos. Esse exemplo singelo demonstra que aplicar a Igualdade a 

algum caso concreto depende substancialmente do conceito de igualdade empregado, 

visto que concepções diferentes da igualdade levarão a decisões diferentes. 

A partir desse raciocínio, poderíamos fazer a seguinte suposição: se a adoção de 

concepções diferentes de igualdade pode levar a resultados práticos absolutamente 
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distintos, então toda e qualquer diferenciação (justa ou injusta) em matéria tributária 

poderia ser justificada pela simples modificação da concepção de igualdade que teria 

supostamente embasado uma determinada decisão, o que nos levaria a um estado de 

arbitrariedade. Essa petulante suposição é absolutamente falsa. 

Isso porque, na nossa realidade, a opção política de igualdade já foi realizada 

pelo constituinte. Independente da concepção de igualdade que ele tenha adotado essa 

concepção já foi expressa através da Constituição Federal. A diferença entre o pai que 

elege a forma como distribui a sua riqueza entre os seus filhos e o legislador que elege a 

forma como distribui os seus encargos entre os contribuintes reside nos limites de cada 

um. Enquanto o pai possui autonomia para que sua decisão a respeito da divisão de sua 

riqueza seja incontestável independente da concepção de igualdade que tenha sido 

adotada, o legislador está vinculado à concepção de igualdade feita pelo constituinte. 

Essa opção a respeito da concepção de igualdade do constituinte, por sua vez, é 

manifestada através das normas constitucionais, as quais impõe limites ao poder de 

tributar. Por essa razão, um controle de Igualdade Tributária só pode estar baseado nos 

limites impostos pelo sistema jurídico em vigor, e não em uma decisão política a 

respeito daquilo que o legislador (enquanto ente) entende por igualdade. A realização da 

Igualdade Tributária está indissociavelmente vinculada à Constituição. 

Por essa razão, analisaremos nesse capítulo a Igualdade Tributária, enquanto 

ferramenta jurídica, e a sua metodologia de aplicação, de forma a obter substrato teórico 

para efetuarmos um controle de Igualdade Tributária sobre o adicional de alíquota do 

COFINS Importação com base na natureza do produto importado. 

2.1 Dimensão Normativa da Igualdade 

No nosso texto constitucional, o art. 5º
81

 previu que “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza”, dessa forma “garantindo-se a inviolabilidade 

do direito à igualdade”. A fórmula “perante a lei”, presente em diversas outras 

Constituições
82

, em uma primeira análise, poderia sugerir um dever exclusivo de 

igualdade na aplicação do direito, o que vincularia tão somente os órgãos dedicados à 
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aplicação do direito e não o legislador. Essa fórmula que garante o tratamento 

igualitário entre os indivíduos perante a lei poderia ser traduzida na exigência de que 

determinada norma jurídica seja aplicada a todos os casos abrangidos pelo seu suporte 

fático e que não seja aplicada a nenhum caso que se encontre na situação contrária
83

. No 

entanto, esse tratamento igualitário perante a lei já estaria contemplado pela própria 

validade de determinada norma jurídica. Isso quer dizer, em outras palavras, que o 

mandamento que determina que as normas devam ser aplicadas sem distinções dos 

sujeitos que não aquelas constantes na própria norma, não faz nada além de determinar 

a aplicação correta da própria norma
84

, o que é um pressuposto no Estado de Direito. 

No entanto, a simples verificação da igualdade perante a lei, poderia, apenas a 

título ilustrativo, justificar a chamada “Endlösung der Judenfrage”, reconhecida pelos 

nazistas como a solução final para a questão judaica. Se em determinada lei, 

validamente posta, houvesse a previsão de que judeus deveriam ser assassinados em 

câmaras de gás, então o mero fato de aplicar a lei na forma como ela foi legislada seria 

suficiente para realizar a igualdade. Ou seja, bastaria que apenas judeus fossem 

assassinados para que a igualdade tivesse sido realizada. A igualdade perante a lei, por 

si só, não garante uma aplicação justa do Direito. 

Por essa razão, a partir do comando constitucional de igualdade, que garante o 

“direito à igualdade”, podemos extrair, além da igualdade perante a lei (igualdade 

formal), a igualdade na lei
85

 (igualdade material). A partir dessa garantia, fica vedado 

então que a própria lei contenha uma distinção arbitrária entre os sujeitos
86

. Ou seja, não 

basta que a lei seja aplicada de forma igual para os seus destinatários, sendo necessário 

que na própria atividade de elaboração da lei as possíveis diferenciações entre sujeitos 

estejam em acordo com a igualdade. 
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Essa distinção é absolutamente relevante no presente trabalho em razão de que o 

controle de igualdade que pretendemos realizar decorre de uma diferenciação de 

sujeitos feita na própria lei e não de uma diferenciação na aplicação da lei. Assim, no 

presente trabalho, a medida submetida ao controle de igualdade tem origem no Poder 

Legislativo. Um bom entendimento a respeito dessas duas formas de igualdade evita a 

justificação de uma medida contrária à igualdade (na lei) a partir do argumento de que 

aquela diferenciação teria sido aplicada uniformemente. Seria algo semelhante a 

justificar uma lei que diferencie cristãos e espíritas pelo simples argumento de que essa 

distinção está sendo aplicada de forma correta, guardando as consequências destinadas 

aos cristãos, no plano fático, somente a cristãos, sem alcançar, por fruto de algum erro 

de aplicação, os espíritas. 

A respeito das discussões envolvendo a aplicação da igualdade e o seu papel no 

Direito, a mais interessante delas se deu nos Estados Unidos da América, na década de 

80. A discussão teve início a partir de um artigo publicado pelo professor Westen
87

. O 

professor americano sustentou que a Igualdade seria uma ideia vazia. Isso seria 

decorrência do fato de que, para que a Igualdade tenha sentido, seria necessário que ela 

incorporasse valores externos. Dessa forma, partindo da célebre proposição de que é 

necessário “tratar os iguais de forma igual”, o professor Westen separa essa fórmula em 

dois elementos. O primeiro deles seria a determinação de que duas pessoas são iguais e 

o segundo seria um julgamento moral de que elas devem ser tratadas de forma igual. O 

problema é que, sem um julgamento moral de igualdade, não haveria como apontar que 

duas pessoas são iguais, em razão de não existirem no mundo duas pessoas iguais em 

absolutamente todos os aspectos, sendo necessário então que haja um critério externo à 

igualdade que defina quem são os iguais e em qual situação. A mesma situação se 

aplicaria para o segundo elemento. Tratar de forma igual poderia significar tanto 

conceder determinado recurso a todos os iguais quanto negá-lo. Por essa razão, a 

igualdade sempre dependerá de um elemento externo a ela para ser aplicável. Será 

necessário um critério que defina quem são os sujeitos iguais e ainda uma proposição 

que indique o tratamento a ser dado a cada um deles. Por isso, quando o aplicador do 

direito pensa que está aplicando a igualdade, ele estaria na verdade aplicando os direitos 

subjacentes, que lhe dão sentido, e os quais poderiam ser aplicados de forma 

independente, mesmo que ausente o discurso da igualdade. É por essa razão que o 
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professor Westen afirma que a igualdade, sem a influência de direitos subjetivos 

(elementos externos), é incapaz de apontar a forma como devemos agir em uma situação 

concreta
88

, tratando-se de um conceito meramente tautológico. Em razão de os 

aplicadores não perceberem que o substrato da igualdade é retirado dos direitos 

individuais, a igualdade ainda acabaria, em algumas oportunidades, distorcendo a 

resolução dos casos e a tomada de decisões
89

. Isso se daria de duas formas. A primeira 

delas, em razão de a igualdade ser apresentada como um argumento independente, faria 

com que a ponderação dos argumentos trazidos pelas partes tendesse mais para a 

aplicação do direito subjetivo invocado por um dos lados. A segunda se daria em razão 

de a igualdade possuir uma presunção de verdade, o que teria por consequência o fato 

de que argumentos de igualdade carregariam uma carga moral e legal maior que a dos 

próprios direitos que a dão substância, colocando os demais argumentos em uma 

posição defensiva. Por essa razão, argumentos de igualdade deveriam ser abandonados. 

Em resposta ao trabalho do professor Westen, o professor Peters publica um 

artigo
90

 no qual adere ao posicionamento de que o conceito de igualdade é vazio e 

tautológico, divergindo, porém, em alguns pontos. Para o professor Peters, a igualdade 

possuiria efetivamente uma força retórica, sendo que o seu maior defeito seria conduzir 

a uma aplicação errônea dos direitos individuais. Assim, em determinados casos, uma 

adoção irrestrita da igualdade poderia levar a uma duplicação de uma má decisão. Essa 

situação é manifestada nos casos nos quais determinado sujeito recebe um tratamento 

errôneo e, posteriormente, é necessário decidir se esse tratamento será aplicado também 

para um segundo sujeito
91

, colocado em situação de igualdade com o primeiro. A 

adoção da igualdade, nesse caso, teria consequências gravosas, porque, ao invés de 
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cometer uma injustiça apenas uma vez, estaríamos replicando a decisão e cometendo 

uma segunda injustiça. Sendo assim, qualquer tomada de decisão, em qualquer caso, 

deveria considerar as circunstâncias e direitos envolvidos tão somente naquele caso, 

evitando a tomada de decisões com base exclusivamente na igualdade. 

Por fim, em uma resposta a Peters, o professor Greenawalt adota posição 

diferente no seu trabalho
92

. Em seu artigo, Greenawalt sustenta que a igualdade 

possuiria conteúdo prescritivo, ao atuar como reforço
93

 de um dos argumentos que 

estejam sendo contrapostos, o que poderia fazer com que a decisão final seja diferente 

daquela na qual a igualdade não é sustentada. Além disso, sustenta que o tratamento 

dado a uma pessoa pode criar um ônus argumentativo na justificação da adoção de 

comportamento diverso para outro sujeito em igual situação.  

Feitas essas considerações, então devemos partir do princípio de que o 

enunciado geral de igualdade de que “o igual deve ser tratado igualmente e o desigual, 

desigualmente”
94

 é de certa forma vazio, não nos apresentando critérios que possam 

garantir a contraposição dos sujeitos para tomada de uma decisão justa. Por essa razão, a 

igualdade será considerada nesse trabalho como uma norma de caráter formal, em razão 

de não apresentar um conteúdo próprio. A igualdade é, portanto uma estrutura, 

composta de diversos elementos, e o conteúdo dessa estrutura será preenchido por 

outras normas
95

, essas sim capazes de incorporar valores de diferenciação e equiparação 

dos sujeitos. Assim, se a igualdade fosse uma forma, então as outras normas seriam o 

bolo. Se a igualdade fosse uma moldura, então as outras normas seriam o quadro.  

Será necessário, portanto, que haja um juízo de valor para que a igualdade ganhe 

sentido
96

 e possa ser aplicada. Em se tratando de Igualdade  Tributária, então os valores 

deverão estar positivados e inseridos no Sistema Constitucional Tributário. Dessa 
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forma, será a Constituição Federal, em última análise, que fornecerá o conteúdo da 

igualdade. Por essa razão, dizer que a igualdade é uma norma de caráter formal não 

implica dizer que ela não possui substância, em razão de que a sua estrutura possibilita a 

realização dos direitos fundamentais dos cidadãos a partir da relação entre os seus 

elementos. Assim, as normas constitucionais tributárias seriam a tinta utilizada para 

pintar o quadro e a massa utilizada para fazer o bolo. 

No entanto, em termos atuais, a aplicação da Igualdade Tributária como forma 

de controle de determinada medida estatal é uma atividade ardilosa. Isso se deve ao fato 

de que a igualdade, na sua acepção geral, foi tratada durante muito tempo como um 

fenômeno abstrato, não palpável, e para o qual não existiria um método científico de 

aplicação, representando assim tão somente um ideal a ser alcançado. Para essa ausência 

de método no controle das atividades estatais, legislativas ou não, contribuíram 

fortemente as decisões proferidas
97

 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nessa matéria, 

realizando a igualdade ora de uma forma ora de outra, sem seguir uma racionalidade 

linear ou algum método científico que entendesse os elementos da igualdade e as formas 

como eles se relacionam. Por essa razão, adotamos aqui uma linha de abordagem do 

tema. O controle de igualdade que realizaremos no presente trabalho utilizará como 

substrato fundamental a metodologia de aplicação da igualdade, em especial a 

verificação da relação entre os seus elementos, desenvolvida pelo professor Ávila
98

.  

2.2 Elementos Estruturais da Igualdade 

 Passaremos a analisar agora os elementos estruturais da igualdade, com atenção 

redobrada para a forma como eles devem estar relacionados a fim de evitar que 

determinada medida incorra em vício de igualdade. 
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2.2.1 Sujeitos 

Toda comparação em termos jurídicos parte da contraposição de dois sujeitos
99

. 

No Direito Tributário a comparação é feita a partir dos sujeitos passivos da obrigação 

tributária
100

. Mas afinal, uma mera análise dos sujeitos dessa relação poderá nos 

fornecer informações substanciais a respeito da igualdade, ou do controle de Igualdade 

Tributária ao qual pretendemos submeter o objeto do presente estudo?  

Como podemos ver a simples contraposição dos sujeitos não é capaz de nos dar 

uma referência a respeito da forma como eles devam ser tratados. Isso porque será 

sempre possível encontrar alguma característica que os aproxime ou que os afaste. Não 

existem sequer dois sujeitos absolutamente iguais
101

 no universo. No entanto, podemos 

apontar de pronto que no controle de Igualdade Tributária a contraposição sempre 

envolverá sujeitos passivos de obrigação tributária em maior ou menor intensidade, 

dependendo da carga de suas obrigações tributárias, principais ou acessórias. Essa 

contraposição poderá envolver também um sujeito não submetido à obrigação tributária, 

como forma de controlar as razões pelas quais aquele sujeito foi excluído da obrigação 

tributária
102

. 

2.2.2 Medida de Comparação 

Uma vez que tenham sido definidos os sujeitos objeto de comparação, entra em 

cena o segundo elemento da Igualdade Tributária, a medida de comparação. A 

importância da análise desse elemento é justificada pelo fato de que o resultado da 

adoção de determinada medida alteraria substancialmente a análise da igualdade entre 

dois sujeitos, podendo oferecer resultados absolutamente diversos. Essa concepção parte 

da ideia de que a igualdade é uma estrutura, dentro da qual serão inseridos elementos 

externos, que servirão ao final como critério diferenciador dos sujeitos. Essa afirmação 

pode ser traduzida no exemplo singelo de que homens e mulheres são iguais para votar, 

mas não o são para gozar de licença maternidade. É por essa razão que a problemática 
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da medida de comparação está na eleição de todas as medidas possíveis, visto que cada 

uma dessas escolhas levaria a um resultado distinto, e na finalidade que embase a sua 

adoção
103

, visto que a mesma medida de comparação adotada para promoção de 

finalidades distintas pode também acabar por violar a igualdade em algum dos casos. 

Nessa lógica, entre as medidas de comparação possíveis de ser escolhidas, o 

legislador só poderá adotar aquelas que traduzirem uma situação factual verificável no 

mundo real
104

. Uma medida de comparação incapaz de refletir uma diferença auferível 

na realidade não pode ser utilizada pelo legislador, sob pena de tornar a diferenciação 

em uma medida arbitrária e inconcretizável. 

Além disso, outro fator que deve ser tido como pressuposto da eleição de uma 

determinada medida de comparação é que ele não individualize os sujeitos da 

comparação de forma a colher especificamente um deles
105

. Essa exigência está 

alinhada com a segurança dos cidadãos em não serem tratados diferentemente dos seus 

pares e com a garantia de que não haverá favorecimento de determinados indivíduos sob 

o abrigo da lei.  

 De qualquer forma, o aspecto mais relevante do ponto de vista jurídico, quando 

tratamos do elemento da medida de comparação, é a necessidade de que ela esteja 

ligada a uma finalidade constitucionalmente válida. Isso quer dizer que a lei não poderá 

diferenciar os sujeitos se a finalidade para a qual diferenciação aponta não for permitida 

constitucionalmente. O problema surge no momento de identificação das diferenciações 

que, em tese, infringiriam a igualdade. Qual seria o limite do legislador quando quisesse 

adotar uma medida de comparação? Existe um núcleo intocável de critérios que não 

podem ser utilizados como medida de comparação caso esses critérios já tenham 

vencido a barreira de serem auferíveis factualmente? 

Esse questionamento acaba por reforçar a afirmação de que a única forma de 

submeter determinada norma a um controle de igualdade é a partir da relação entre 

todos os seus elementos. Não há como a priori estabelecer medidas de comparações 

proibidas ou permitidas. Essa avaliação só pode surgir quando consideramos a interação 
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entre os elementos da igualdade, especialmente a finalidade. Por isso dizermos que os 

limites do legislador estão relacionados à coerência lógica da interação entre os 

elementos da igualdade e a validação constitucional da finalidade almejada. Até mesmo 

a raça dos sujeitos, que entre nós pode parecer a um primeiro olhar uma barreira 

intransponível para utilização como critério de diferenciação, poderia ser usada como 

medida de comparação caso houvesse uma relação de pertinência com alguma 

finalidade constitucionalmente aceita em determinado caso. Assim, suponhamos, por 

exemplo, um programa do governo, atento a um aumento drástico da ocorrência de 

queimaduras causadas pela exposição aos raios solares por conta de um buraco na 

camada de ozônio, para distribuição de bisnagas de protetor solar para as pessoas, no 

qual sujeitos negros recebam uma quantidade menor desse produto do que sujeitos 

caucasianos em razão de suas condições genéticas lhes conferirem maior resistência a 

esse tipo de problema. Por razões óbvias esse programa não estaria ferindo a igualdade. 

Todo e qualquer elemento pode ser escolhido para que seja utilizado como medida de 

comparação
106

, de forma que a análise dos sujeitos e das medidas de comparação é por 

si só insuficiente para afirmar que determinada medida viola a igualdade. 

De qualquer forma, em alguns casos, a Constituição prevê medidas de 

comparação proibidas ou obriga a utilização de determinada medida
107

. Ela o faz 

expressamente quando proíbe, por exemplo, que se diferenciem as pessoas com base no 

sexo, raça, cor, idade, deficiência física, origem da nacionalidade, ocupação 

profissional, entre outros. Ela obriga a utilização de determinada medida de 

comparação, por exemplo, no caso dos impostos pessoais, determinando que eles devam 

ser graduados com base na capacidade contributiva.  

Considerando que a própria norma constitucional que veda ou obriga a eleição 

de determinada medida de comparação poderá entrar em conflito com outras normas 

também de hierarquia constitucional, então até mesmo as medidas de comparação 

proibidas ou obrigatórias poderão ser afastadas. É por essa razão, por exemplo, que se 

possibilita a diferenciação entre homens e mulheres para fins de tempo de serviço para 
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aposentadoria, ainda que o sexo tenha sido expressamente proibido como medida de 

comparação.  

Por essa mesma razão, em alguns casos, a Constituição Federal apontará 

implicitamente para a vedação à eleição de determinadas medidas de comparação. Essa 

situação ocorre nos casos em que a Constituição consagra determinado princípio com 

fins de realização de um determinado bem jurídico. Nessa hipótese, o exemplo dado por 

Ávila
108

 diz respeito ao princípio do livre exercício da atividade econômica. A partir da 

inserção desse princípio no texto constitucional, os entes federados estariam obrigados a 

adotar medidas de comparação que contribuíssem para a realização desse princípio, o 

que vedaria, por exemplo, a eleição de diferenças baseadas na natureza da atividade 

econômica. O legislador estaria impedido de adotar medidas de comparação que fossem 

incompatíveis com a realização de princípios constitucionais. 

Seguindo nesse raciocínio, para que haja uma relação lógica na diferenciação 

dos sujeitos, a medida de comparação deve guardar um critério de pertinência com a 

finalidade
109

. Isso significa dizer, em outras palavras que aquele critério escolhido para 

diferenciar os sujeitos tem que possuir a faculdade de realizar, ou atender logicamente, 

ao fim para o qual ele foi empregado. A problemática dessa relação surge em razão de a 

finalidade já estar posta no momento de eleição da medida de comparação que será 

adotada. Ou seja, a medida de comparação vem depois da finalidade
110

. Em matéria 

tributária, especialmente, esse fator é deveras relevante, sobretudo porque quando 

tratamos de tributos estamos tratando também de finalidades e regras de competência 

constitucionais, razão pela qual a análise das finalidades que darão o suporte para a 

medida de comparação escolhida deve se dar particularmente para cada um dos tributos, 

de acordo com o seu regime jurídico constitucional, e com a finalidade que lhe foi 

conferida. Por essa razão, as medidas de comparação eleitas para uma diferenciação no 

âmbito das contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social deverão ser 

analisadas com uma atenção especial. Considerando que cada tributo possui uma 

finalidade diversa, então será uma análise dessa finalidade, conforme posta na 

Constituição, que nos fornecerá o procedimento de interação entre os elementos da 

Igualdade Tributária. 
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O conteúdo da norma jurídica tributária deve ser considerado quando efetuamos 

um controle de igualdade em relação à instituição de uma determinada diferenciação 

entre sujeitos. O mandamento que está no centro dessa norma é aquele que transmite o 

comando “entregue dinheiro ao estado”
111

 ou, ainda, “leve dinheiro aos cofres 

públicos”, remetendo assim a uma finalidade clara de pagamento de determinada 

quantia pelo sujeito passivo da obrigação tributária. A partir dessa constatação, então as 

diferenciações, em matéria tributária, estarão sempre relacionadas ao fato de os sujeitos 

estarem obrigados de forma diferente ao pagamento de um determinado tributo. Essa 

diferenciação estará sempre relacionada a uma dessas quatro possibilidades
112

: (i) dever 

entregar mais dinheiro; (ii) dever entregar menos dinheiro; (iii) dever entregar algum 

dinheiro enquanto outros não; e (iv) não dever entregar nenhum dinheiro enquanto 

outros sim. No caso analisado no presente trabalho, a discriminação que deve ser 

submetida ao controle de Igualdade Tributária é aquela que diferencia os sujeitos 

passivos para fins de graduação do dever de entregar mais ou menos dinheiro aos cofres 

públicos.  

Sendo assim, no momento de analisar a possibilidade de adoção de determinada 

medida de comparação à luz da Igualdade Tributária, devemos atentar basicamente para 

três fatores: (a) o critério de diferenciação adotado; (b) a possibilidade lógica de a 

medida escolhida promover a finalidade almejada e (c) a consonância dessa finalidade 

almejada com os preceitos constitucionais. Sendo assim, o controle de Igualdade das 

normas tributárias deve passar pela análise de todos os aspectos da medida de 

comparação. A falha cometida em qualquer um desses elementos
113

 será suficiente para 

que determinada norma afronte a Igualdade Tributária. 

2.2.3 Elemento Indicativo da Medida de Comparação 

Considerando que a igualdade só pode ser abordada através da relação existente 

entre os seus elementos, o elemento indicativo da medida de comparação deve possuir 

uma relação de congruência
114

 com a medida de comparação em si. Essa relação entre 

esses dois elementos é equivalente à relação de pertinência entre medida de comparação 
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e finalidade, sendo um requisito para que determinada norma não esteja em 

desconformidade com a igualdade. Se qualquer uma das relações existentes entre os 

elementos seja infundada ou afronte a ordem constitucional, a medida analisada não 

subsistirá ao controle de igualdade. Como veremos, o elemento indicativo deve guardar 

uma relação fundada e conjugada
115

 com a medida de comparação sob pena de afrontar 

a igualdade. 

Nesse sentido, quando tratamos da relação fundada
116

, estamos tratando de um 

vínculo de correspondência que seja estatisticamente fundado entre o elemento 

indicativo e a medida de comparação, de modo a fornecer o suporte empírico da escolha 

feita pelo legislador. Em outras palavras, essa relação entre elemento indicativo e 

medida de comparação deve proporcionar uma correspondência da verificação de um 

deles, em determinado grau, com a correspondência do outro, na mesma intensidade. 

Isso significa dizer que só há essa correspondência quando a presença do elemento 

indicativo garanta também a presença da medida de comparação com uma dose razoável 

de probabilidade. O resultado dessa lógica seria o mesmo de uma função matemática 

que relaciona grandezas diretamente proporcionais. Quanto maior a medida do lado de 

um quadrado maior será o seu perímetro, do mesmo jeito que quanto maior o elemento 

indicativo maior deve ser a medida de comparação
117

. Se não há essa relação, então o 

elemento escolhido não possui uma relação fundada com a medida de comparação. 

 Um exemplo singelo da atuação do elemento indicativo da medida de 

comparação seria a preferência dada às pessoas idosas em filas de bancos e afins. Nesse 

caso, o Estatuto do Idoso
118

, em atendimento ao comando de proteção à saúde, à 

integridade e à dignidade da pessoa humana (finalidade), diferenciou os sujeitos com 

base na sua condição física (medida de comparação) sendo essa auferida pela idade 

(elemento indicativo da medida de comparação). A eleição do elemento indicativo da 

medida de comparação, nesse caso, parte de uma análise empírica para definir que o 

atendimento preferencial deve ser dispensado tão somente àqueles que possuírem idade 

igual ou superior a sessenta anos. No entanto, é possível que um sujeito de setenta anos 

possua maior vigor e maior resiliência do que outro cidadão de quarenta. Ainda que essa 

situação possa nos remeter a um sentimento de injustiça, essa mesma revolta seria 
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absolutamente insignificante se comparada com a eleição de um elemento indicativo 

que não se verifica estatisticamente, ou, em outras palavras, que não guarda uma relação 

fundada e conjugada com a medida de comparação. Não se discute o fato de que a idade 

aponta, na maior parte dos casos, a necessidade de recebimento de atendimento 

preferencial. O caso inverso seria aquele verificado na hipótese de o legislador eleger, 

por exemplo, a atividade profissional como elemento indicativo, dispondo então que 

químicos e biólogos devem receber atendimento preferencial, mas advogados e 

dentistas não. Sabendo que a atividade profissional não é suporte empírico capaz de 

revelar estatisticamente a condição física dos sujeitos, então a norma estaria em colisão 

com a igualdade. 

 Além disso, não basta que o elemento indicativo esteja vinculado à medida de 

comparação de forma fundada, sendo necessário que ele possua também uma relação 

conjugada. Essa afirmação parte do pressuposto de que, em determinadas situações, 

mais de um elemento indicativo seria capaz de guardar uma relação fundada com a 

medida de comparação. Assim, é necessário que se escolha aquele elemento indicativo 

que seja mais significativo
119

 entre todos os disponíveis e que melhor reflita 

empiricamente a medida de comparação. Essa vedação à eleição de um elemento 

indicativo quando outro elemento for capaz de promover em maior nível a finalidade 

almejada acaba de certa forma impedindo que elementos indicativos indesejáveis, em 

razão de não guardarem uma relação conjugada
120

 com a medida de comparação, sejam 

eleitos pelo Poder Legislativo. Ou seja, dentre todos os elementos indicativos que 

tenham vencido a barreira da relação fundada, será necessário ainda escolher aquele que 

tenha maior capacidade de apontar para a existência da medida de comparação. De 

qualquer forma, em certas situações, considerando que o suporte empírico dos 

elementos indicativos nem sempre é claro ao ponto de extinguir todas as dúvidas a 

respeito de qual seja o elemento mais indicado, essa relação poderá nos informar ao 

menos quais elementos indicativos não poderão ser eleitos pelo legislador eis que 

flagrantemente menos relevante do que outros.  
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2.2.4 Finalidade 

 Como referimos anteriormente, a igualdade deve ser interpretada a partir da 

relação entre os seus elementos, com destaque para a necessidade de que haja uma 

relação de pertinência entre a medida de comparação e a finalidade. Outra informação 

relevante é aquela de que a finalidade eleita pelo legislador deve ser compatível com a 

Constituição
121

. Esse foi inclusive apontado anteriormente como um dos requisitos para 

realização do controle de igualdade de determinada medida. No entanto, o ponto central 

da discussão em torno da finalidade, em matéria tributária, está em saber quais delas 

podem ser escolhidas pelo legislador, considerando que a Constituição Federal de 1988 

elenca diversas
122

 finalidades a serem alcançadas, sendo algumas inclusive conflitantes 

entre si em determinadas situações. Em matéria tributária, o  controle de igualdade a ser 

efetuado sobre determinada lei pode ser facilmente verificável quando a finalidade 

eleita pelo legislador é flagrantemente inconstitucional, em virtude de que, nesse caso, 

bastará uma contraposição entre lei e Constituição para que o embate esteja resolvido. 

No entanto, esse mesmo controle passará a ser uma tarefa ardilosa quando a finalidade 

eleita, apesar de estar prevista na Constituição Federal, não estiver inserida dentro da 

competência tributária do Estado. Nesse segundo caso o jurista deverá estar atento às 

regras de competência tributária.  

Os termos extrafiscalidade e fiscalidade são usualmente utilizados no Direito 

Tributário com o fim de denotar uma determinada finalidade atribuída a um tributo. 

Quando falamos em fiscalidade, estamos nos referindo àqueles tributos para os quais o 

regime jurídico construído pelo Sistema Tributário aponta para uma finalidade 

eminentemente arrecadatória, ou, em outras palavras, que tenha o interesse 

predominante de abastecimento dos cofres públicos, sem atentar predominantemente 

para a realização de outros interesses sociais, econômicos ou políticos. Por outro lado, 

quando falamos em extrafiscalidade, estamos nos referindo àqueles tributos para os 

quais o desenho jurídico aponta para a realização de outros fins que não meramente 

aqueles arrecadatórios, induzindo assim comportamentos que busquem consagrar outros 

princípios constitucionais alheios à arrecadação. A extrafiscalidade não se trata de uma 

sanção por ato ilícito, em virtude de a conduta eleita pelo Estado, a ser desestimulada, 
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não ser em todo proibida, mas tão somente indesejável. A extrafiscalidade poderia ser 

entendida, portanto como uma intervenção no domínio econômico e social através da 

indução de comportamentos. Essa intervenção constitui, em última instância, um poder 

conferido ao Estado, e como tal deve estar sujeito a limitações. 

A extrafiscalidade é costumeiramente utilizada para estimular ou desestimular 

comportamentos nos casos nos quais o Estado não pretende tornar ilícita determinada 

conduta apesar de considerá-la reprovável. Os tributos utilizados como forma de 

desestimulação da conduta são chamados por alguns autores de “tributos extrafiscais 

proibitivos”
123

. Nesse caso, quando o Estado utiliza determinado tributo com fins 

extrafiscais para induzir a não realização de determinada conduta, a própria percepção 

do tributo contraria o objetivo do Estado, porque o fim desejado é aquele que não 

realiza o fato gerador e, portanto não abastece os cofres públicos, realizando assim o fim 

econômico ou social em detrimento da hipótese de incidência daquela exação. O 

particular evitaria aquela conduta não em razão de estar submetido a uma possível 

sanção (caso a conduta fosse ilícita) e sim por razões econômicas (quer evitar o 

pagamento daquele tributo naquelas condições). Em palavras singelas, o Estado abriria 

mão do recolhimento do tributo para que outro fim fosse atendido, de forma que, se o 

particular, ainda que desestimulado, venha a adotar aquela conduta indesejada, 

suportará, teoricamente, o recolhimento de uma grande quantidade de dinheiro. 

Apenas a título exemplificativo, a lei do Imposto Territorial Rural (ITR), ao 

onerar de maneira mais gravosa os imóveis de baixa produtividade, está atendendo a 

finalidades sociais, entre elas a da Função Social da Propriedade. Quando o legislador 

institui alíquotas altíssimas de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para 

produtos considerados supérfluos, atendendo ao critério da seletividade das alíquotas 

em função da essencialidade dos produtos, esse tributo também está concretizando 

valores da ordem moral e social, ente eles a Igualdade Tributária e a Capacidade 

Contributiva. Ainda, quando o legislador fixa alíquotas diferenciadas no âmbito do 

Imposto de Importação (II) para automóveis provenientes do exterior, esse tributo opera 

em favor da defesa e do estímulo da indústria nacional, outro objetivo constitucional. 

Esses exemplos servem apenas para demonstrar que os tributos chamados extrafiscais 
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possuem, além da função arrecadatória, a função de indução de comportamentos e 

concretização de objetivos sociais, econômicos ou políticos. 

De qualquer forma, ainda que possamos vislumbrar alguns casos claros de 

utilização do tributo com um caráter extrafiscal, em geral não podemos afirmar que uma 

determinada exação é absolutamente pura
124

, realizando tão somente a extrafiscalidade 

ou a fiscalidade pela sua incidência. Essas duas características convivem de forma 

harmônica, coexistindo na maior parte dos tributos, o que não autoriza o legislador, no 

entanto, a desconsiderar o regime jurídico previsto pela Constituição Federal. Não 

podemos esquecer que até mesmo aqueles tributos com caráter eminentemente 

extrafiscal continuam a abastecer os cofres públicos. Classificar um tributo como sendo 

fiscal ou extrafiscal e a partir disso afirmar que é permitido ou não o uso da 

extrafiscalidade naquela exação é uma interpretação equivocada. Não há como conceber 

que o regime jurídico de determinado tributo seja alterado em razão da sua 

classificação, ou que possamos afirmar quais os efeitos daquele tributo em razão de ele 

estar classificado em determinado grupo. A lógica é exatamente a inversa. É a 

classificação que deve seguir o regime jurídico dos tributos e não o regime jurídico dos 

tributos que deve seguir a classificação. Nesse sentido, a abordagem correta é aquela 

que analisa os tributos individualmente, apontando sua natureza particular no que diz 

respeito à extrafiscalidade e às finalidades previstas na regra de competência.  

De qualquer forma, o fato de ser incorreta a classificação dos tributos em fiscais 

ou extrafiscais não nos impede de alegar que determinado tributo é predominantemente 

um ou outro. Será o regime jurídico constitucional que nos dirá quais são as finalidades 

predominantes de determinado tributo e quais as finalidades sociais, econômicas ou 

políticas a serem realizadas através da extrafiscalidade. Ao final, será exatamente o 

princípio constitucional a ser alcançado através do caráter extrafiscal do tributo que 

pautará a forma ou intensidade com a qual o Estado induz ou reprime comportamentos 

através da ferramenta da extrafiscalidade. É por essa razão que aceitamos com 

naturalidade que determinado produto seja tributado pelo Imposto de Importação (II) 

com uma alíquota de 200%, mas jamais aceitaríamos a aplicação dessa mesma alíquota 

a título de Imposto Territorial Rural (ITR), incidindo sobre o valor do bem, por maior e 
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mais improdutiva que fosse determinada propriedade rural. Enquanto a defesa da 

indústria nacional justificaria a aplicação imediata da alíquota de 200%, a realização da 

função social da propriedade não. Ainda que na nossa concepção esse dilema seja 

resolvido através da aplicação dos postulados da razoabilidade e  da proporcionalidade, 

a esse respeito, a doutrina, ao tratar do princípio do não confisco, já chegou até mesmo 

ao ponto de afirmar que tal princípio só poderia ser concebido no campo da fiscalidade 

e jamais no campo da extrafiscalidade
125

. 

Seguindo essa classificação, para aqueles tributos que possuem caráter 

preponderantemente fiscal, a Constituição Federal insere, através do art. 145, §1º
126

, a 

graduação segundo a capacidade econômica do sujeito passivo. O chamado princípio da 

capacidade contributiva parte da premissa de que não deve haver impostos onde não 

houver riqueza, como forma de preservar a eficácia da lei de incidência, mas também de 

evitar uma tributação excessiva que pudesse caracterizar confisco, comprometendo a 

própria fonte geradora dos recursos financeiros dos quais a tributação pode vir a 

existir
127

, atendendo assim concomitantemente aos interesses do cidadão e do Estado. 

Além disso, o princípio da capacidade contributiva poderia ser visto inclusive como 

uma ferramenta capaz de realizar em certo grau a igualdade
128

 (enquanto estado ideal de 

coisas), obrigando os sujeitos de maior riqueza a suportar a manutenção da coisa pública 

em uma proporção maior do que os sujeitos menos abastados. Apesar de o texto 

constitucional fazer referência expressa aos impostos, parte da doutrina defende a 
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aplicação do princípio da capacidade contributiva também, em alguns casos, às 

contribuições
129

 e inclusive aos tributos utilizados como ferramenta extrafiscal
130

. A 

respeito desse assunto, não há unanimidade doutrinária
131

, mas o que deve ficar claro é 

o fato de que a graduação dos sujeitos com base exclusivamente na sua capacidade 

econômica não nos dará a garantia de que não estamos confrontando a igualdade 

tributária.   

Para a concretização dos objetivos do presente trabalho, não nos cabe apontar os 

tributos para os quais é possível a aplicação da capacidade contributiva. No caso a ser 

analisado, partindo do nosso posicionamento de que não existem tributos puramente 

fiscais ou extrafiscais, mas sim normas de caráter fiscal ou extrafiscal que formarão o 

desenho constitucional do tributo, então cumpre analisar as finalidades dessas normas e 

as medidas de comparação adotadas para realização dos objetivos finalísticos.  

Assim, as normas com finalidade fiscal adotam medidas de comparação através 

de elementos existentes nos próprios contribuintes (na maior parte das vezes o elemento 

é a capacidade contributiva) enquanto que as normas com finalidade extrafiscal 

diferenciam os sujeitos em razão de medidas de comparação pautadas por elementos 

que são externos aos sujeitos (como por exemplo, a defesa e fomento da indústria 

nacional)
132

.  

Considerando que as finalidades são anteriores às medidas de comparação, visto 

que elas estão postas na Constituição, então são as medidas de comparação que devem 

de certa forma estar moldadas à finalidade, e não o contrário. Isso significa dizer que 

antes de efetuarmos um controle de igualdade em determinado tributo, é necessário que 

já saibamos quais as finalidades constitucionalmente postas para aquele tributo, ou ao 

menos quais as finalidades que não são vedadas. O nosso primeiro passo, quando 
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submetemos determinada regra a um controle de igualdade, é de verificar se a finalidade 

posta é autorizada pela Constituição, naquelas circunstâncias, e ainda se o Estado está 

autorizado a exercer a tributação, através de determinada exação, de forma a promover 

aquela finalidade. Essa discussão está ligada de forma indissociável à análise das regras 

de competência tributária e aos limites do poder de tributar. 

Sendo assim, a dúvida que deve surgir nesse momento é a de como analisar as 

finalidades que podem ser eleitas pelo legislador para justificar determinada medida de 

comparação em matéria tributária. Em outras palavras, considerando a infinidade de 

finalidades previstas constitucionalmente, poderia o legislador eleger qualquer uma 

dessas e as concretizar através dos tributos, ou essas finalidades devem estar contidas na 

regra de competência tributária?  

No sistema tributário brasileiro, o poder tributário foi separado da competência 

tributária
133

. Quem detém o poder tributário é o constituinte, expressão do povo, que 

tudo pode em matéria tributária, e assim o exerceu no momento de promulgação da 

Constituição Federal de 1988. À União, aos Estados e ao Município, restaram as 

competências tributárias, inseridas no sistema constitucional tributário e percebidas 

através da contraposição entre as normas que conferem competência e as que a 

retiram
134

, em uma espécie de subtração matemática entre o poder conferido e o poder 

retirado. O sistema constitucional tributário brasileiro, por sua vez, é um sistema 

complexo, extenso e sobretudo rígido. Considerando essas informações, poderíamos 

dizer então que a competência conferida ao Estado para tributar os cidadãos tem sua 

origem e os seus limites
135

 exclusivamente nas regras de competência postas na 

Constituição Federal. Caberá então ao legislador ordinário seguir as regras de 

competência conforme elas se apresentam na Constituição, não cabendo a ele ampliar 

ou reduzir o seu escopo
136

 e tampouco alterar as finalidades que lhe deem suporte. 
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As regras de competência funcionariam, portanto, como uma limitação à 

atividade praticada pelo Poder Legislativo
137

 (eis que limitação do poder de tributar 

conferido aos entes públicos pela Constituição), permitindo ao contribuinte a 

capacidade de antever a tributação que será imposta no futuro, possibilitando assim que 

as suas atitudes sejam organizadas e elegidas a partir de um conhecimento básico das 

consequências que lhe serão impostas. Essa característica de limitação da atividade 

legislativa confere às regras de competência a capacidade de realizar em certa medida a 

calculabilidade do Direito, permitindo ao cidadão, em matéria tributária, saber ao menos 

quais critérios serão utilizados para fins de tributação. Assim, o exercício pelo legislador 

do poder de tributar fora dos limites desenhados pelas regras de competência afrontaria 

a Segurança Jurídica
138

. 

Dessa forma, a discussão a respeito do extrapolamento, ampliação, redução, ou 

alteração da regra de competência de determinado tributo pelo legislador é na verdade 

uma discussão a respeito da competência tributária. Ou seja, o legislador não poderá 

instituir norma extrafiscal, a ser incorporada no regime jurídico de determinado tributo, 

com o fim de promover uma finalidade constitucional, se a regra de competência 

daquele tributo não prever essa possibilidade. Além disso, quando a regra de 

competência de determinado tributo prevê a sua utilização para promoção de 

determinadas finalidades extrafiscais, então o legislador também estará impedido de 

eleger outra finalidade que não aquela prevista na regra de competência. Apenas a título 

exemplificativo, se a regra de competência do Imposto de Importação (II) prevê que ele 

seja utilizado de forma a defender e estimular a indústria nacional, o legislador não 

poderá estipular uma medida para promover finalidade diversa, como, por exemplo, a 

aplicação de alíquotas diferenciadas com base na essencialidade do produto importado. 

É por essa razão que o arroz, por exemplo, possui uma alíquota de 10% a título de 

Imposto de Importação (II), mas não é tributado a título de IPI, em razão de ser produto 

essencialíssimo. O que pretendemos demonstrar com esse exemplo singelo é que a regra 

de competência não pode ser extrapolada pelo legislador, sendo vedada, portanto, a 
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adoção de caráter extrafiscal que não tenha sido previsto na regra de competência de 

determinado tributo e sendo vedada também a adoção de extrafiscalidade para 

promoção de finalidades diversas daquelas previstas na regra de competência. Esse 

raciocínio é amparado pela premissa de que a regra de competência não pode ser 

afastada ao entrar em conflito com algum princípio constitucional, razão pela qual não 

poderá o legislador buscar no texto constitucional algum outro princípio ou finalidade, 

não previsto originalmente na regra de competência de determinado tributo, para 

justificar uma mudança da regra de competência em virtude de a própria regra já ser a 

solução constitucional para um possível conflito de interesses
139

.  

O Supremo Tribunal Federal (STF) já analisou essa questão. No julgamento
140

 

envolvendo a possibilidade de utilização do IPTU para promoção de finalidade diversa 

daquela de promoção da função social da propriedade através da instituição de alíquotas 

progressivas baseadas no valor venal dos imóveis, classificando esses bens nas classes 

luxo, alto, normal, baixo e popular e atribuindo alíquotas diferenciadas para cada uma 

delas, o STF decidiu pela inconstitucionalidade de adoção de quaisquer medidas de 

comparação que não atendam para a finalidade referente à proteção da função social da 

propriedade (extrafiscalidade insculpida na regra de competência desse tributo). Em 

outro julgamento
141

 envolvendo a discussão a respeito da mudança da regra de 

competência constitucional pelo legislador ordinário, ao decidir acerca da possibilidade 

de ampliação da base de cálculo de Contribuição Social, a qual havia sido prevista 

constitucionalmente para incidência sobre o faturamento das pessoas jurídicas, o STF 

consolidou o entendimento de que as definições das regras de competência não podem 

ser afastadas com base em princípios constitucionais, em que pese os argumentos 

daqueles que defendiam a possibilidade de superação da regra constitucional com base 

nos princípios da solidariedade social e da universalidade de financiamento da 

Seguridade Social. 
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O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por sua vez, julgou um caso
142

 envolvendo 

a possibilidade de incidência de Imposto de Importação (II) sobre quadros de artistas 

brasileiros renomados, como Di Cavalcanti, reimportados após terem sido remetidos ao 

exterior para adorno da casa do proprietário das obras, durante certo período de tempo. 

Nesse julgamento, foi fixado o entendimento de que, nas palavras do Relator, “há que se 

buscar a finalidade da lei para compreender a exação nos dias de hoje”. Seguindo essa 

linha, o tribunal realizou uma interpretação do conceito de mercadoria levando em conta 

a extrafiscalidade característica do Imposto de Importação, concluindo não haver 

interesse de promoção da “regulação do comércio exterior” nessa operação, eis que 

desprendida de finalidade comercial. Naquela oportunidade, a Corte realizou uma 

espécie de interpretação conforme a Constituição, evitando declarar a 

inconstitucionalidade de lei ordinária que, hipoteticamente, diferenciasse os 

contribuintes de forma a estabelecer a incidência do Imposto de Importação sobre 

operações que não guardassem uma relação de pertinência com a finalidade daquela 

exação (defesa e estímulo da indústria nacional), decidindo assim pela não incidência 

desse tributo na operação objeto da ação judicial. 

Considerando o que foi exposto, então o controle de igualdade de determinada 

medida, no que diz respeito ao elemento da finalidade em matéria tributária, poderá 

esbarrar em duas barreiras. A primeira delas parte de uma análise da constitucionalidade 

da finalidade elegida. É necessário que as finalidades estejam previstas pela 

Constituição Federal
143

. Após, caso essa finalidade esteja de fato prevista na 

Constituição, então partiremos para uma análise da regra de competência do tributo 

analisado, para o fim de verificar se essa finalidade adotada é compatível. Essa segunda 

barreira não estará vencida caso a finalidade eleita esteja pré-excluída
144

 pela hipótese 

material de incidência do tributo (nesse caso não há relação de pertinência com 

nenhuma finalidade que não aquela arrecadatória), como acontece no caso das taxas, 

que apenas remuneram a prestação de determinada atividade, ou ainda no caso de a 
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finalidade a ser perseguida já estar predeterminada
145

 pela regra de competência, como 

acontece no caso das Contribuições destinadas ao Financiamento da Seguridade Social, 

para as quais a Constituição já predeterminou a finalidade de prover o custeio da 

Seguridade Social.  

Conforme referido anteriormente, o estudo do elemento da finalidade é 

fundamental para exercemos o controle de igualdade sobre determinada medida legal. É 

fundamental compreendermos cada um dos elementos da igualdade e as relações 

existentes entre eles para que seja possível efetuar sua aplicação. Se a igualdade é uma 

estrutura formal,  então em matéria tributária essa estrutura será preenchida pelas regras 

de competência. Realizar o controle de Igualdade Tributária é analisar então a 

competência tributária. 

2.3. Controle de Igualdade do adicional de alíquota da COFINS Importação 

O objetivo do presente trabalho é realizar um controle de igualdade sobre a 

instituição do adicional de alíquota da COFINS Importação para determinados 

importadores com base na natureza do produto importado. Sendo assim, identificaremos 

nesse momento, especificamente na medida em análise, cada um dos elementos da 

igualdade e as suas relações, aplicando os conceitos construídos anteriormente, de 

forma a verificar se tal medida está alinhada à Igualdade Tributária e, caso contrário, em 

qual elemento ou relação está situado o vício. 

Dessa forma, aplicando o primeiro elemento referido nesse trabalho, cumpre 

identificar os sujeitos da comparação. Em outras palavras, se o que estamos buscando é 

o caminho percorrido para o qual o ponto de chegada tenha sido a instituição do 

adicional analisado, então o nosso ponto de partida deve ser obrigatoriamente a 

identificação dos sujeitos a serem contrapostos. Considerando que o adicional de 

alíquota da COFINS Importação foi instituído apenas sobre determinadas importações, 

então a nossa contraposição de sujeitos será feita entre aqueles contribuintes para os 

quais é aplicado o adicional de alíquota e aqueles contribuintes para os quais não é 

aplicado o adicional de alíquota. Em outras palavras, iremos contrapor sujeitos com o 

dever de entregar mais ou menos dinheiro
146

. Ressaltamos, de qualquer forma, que, 
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ainda que a medida analisada faça referência à natureza dos produtos importados, os 

sujeitos da comparação não são os produtos em si e sim os respectivos importadores, 

sujeitos de direito e contribuintes da COFINS Importação.  

Identificados os sujeitos, então devemos verificar qual a medida de comparação 

adotada como critério diferenciador. No caso que estamos analisando, a medida de 

comparação adotada é aquela que consiste em ser ou não ser importador de produto que 

se encontre em patamar de concorrência com a indústria nacional. Essa medida de 

comparação separa os importadores em dois grupos distintos, aqueles para os quais o 

adicional é aplicado (concorrentes da indústria nacional em maior intensidade) e aqueles 

para os quais o adicional não é aplicado (concorrentes da indústria nacional em menor 

intensidade). Por sua vez, o elemento indicativo da medida de comparação adotado é a 

natureza do produto importado, auferida através do seu código NCM, de acordo com a 

Tabela de Incidência do IPI. Se o produto importado for classificado em algum dos 

códigos para os quais o adicional foi previsto, então ele será diferenciado dos demais. 

Por essa razão, a diferenciação efetuada para fins de recolhimento do adicional de 

COFINS Importação tem por base a natureza do produto importado, diferenciando os 

contribuintes de acordo com a colocação desse produto em um patamar de concorrência 

com a indústria nacional. 

Assim, a primeira análise que faremos com relação aos elementos da medida de 

comparação e do seu elemento indicativo é se no presente caso existe uma relação 

fundada e conjugada entre a natureza do produto importado e a característica de o 

contribuinte ser importador de produto em patamar de concorrência com a indústria 

nacional. Dessa forma, no nosso entender, existe claramente uma relação fundada entre 

medida de comparação e elemento indicativo no presente caso, visto que a natureza do 

produto importado (auferida através do se código NCM) é a expressão direta da 

condição de ser importador daquele produto. Além disso, entendemos haver também 

uma relação conjugada em razão de não haver nenhum elemento indicativo que melhor 

expresse a condição de ser importador de produto em patamar de concorrência com a 

indústria nacional do que a qualificação da própria operação de importação. Analisando 

atentamente a relação entre esses dois elementos poderemos perceber que a própria 

condição de “ser importador de produto em patamar de concorrência com a indústria 

nacional” somente existe quando o produto importado possui a natureza para qual foi 

apontada a suposta concorrência. Portanto, não é na relação entre medida de 



  

comparação e elemento indicativo que reside o vício de igualdade da medida analisada 

no presente trabalho. 

Outro requisito abordado no presente trabalho é a necessidade de que a medida 

de comparação (ser importador de produto que se encontre em patamar de concorrência 

com a indústria nacional) guarde uma relação de pertinência com a finalidade almejada. 

Nesse sentido, se fosse considerada a defesa da indústria nacional como a finalidade que 

justificaria uma maior oneração de produtos colocados em patamar de concorrência com 

a indústria nacional então teríamos uma medida que, do ponto de vista lógico e abstrato, 

estaria de acordo com a igualdade tributária. Falamos que esse alinhamento seria 

meramente lógico e abstrato em razão de representar tão somente uma adequação e 

congruência entre os elementos da igualdade, sem considerar a possibilidade material de 

inserção de cada um dos elementos, ditada pela ordem jurídica. Por essa razão, a 

pergunta que devemos fazer no presente momento é se é possível utilizar o COFINS 

Importação, enquanto Contribuição destinada ao Financiamento da Seguridade Social, 

para promoção da defesa e estímulo da indústria nacional, enquanto finalidade 

extrafiscal. Em outras palavras, pode o legislador impor determinada diferenciação, em 

matéria tributária, com base em qualquer finalidade constitucional, ou ele está 

engessado às finalidades previstas nas regras de competência de cada um dos tributos? 

O primeiro motivo pelo qual a finalidade de proteção e estímulo da indústria 

nacional não pode ser adotada reside no exercício do poder de tributar dentro das regras 

de competência tributária. Como vimos anteriormente, a eleição da finalidade de 

determinada medida deve passar por duas barreiras. A primeira delas, referente à 

constitucionalidade da finalidade eleita, está superada em razão de a regra de 

competência do art. 237
147

 da Constituição Federal prever a proteção e estímulo da 

indústria nacional frente a produtos estrangeiros. Essa finalidade, portanto, existe, e é 

consagrada pelo texto constitucional. A segunda barreira, por sua vez, tratava dos casos 

nos quais a finalidade eleita estivesse pré-excluída pela hipótese material de incidência 

do tributo ou no caso de a finalidade a ser perseguida já ter sido predeterminada pela 

regra de competência. É exatamente nesse ponto que a medida analisada viola a 

igualdade tributária. 
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 CF 1988. “Art. 237. A fiscalização e o controle sobre o comércio exterior, essenciais à defesa dos 

interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda.” 



  

O elemento da finalidade já está posto na Constituição antes de o legislador 

impor determinada medida. É a medida de comparação que deve ser adotada a partir da 

finalidade constitucionalmente posta e jamais o contrário. Em se tratando de 

Contribuições destinadas ao Financiamento da Seguridade Social, o art. 195 já definiu a 

finalidade para a qual elas devem servir: custeio da Seguridade Social. Aceitar a 

possibilidade de eleição de qualquer outra finalidade constitucional, ainda que não 

prevista na regra de competência, para justificar uma diferenciação entre contribuintes 

seria negar limites ao poder de tributar. Assim, considerando que a finalidade dos 

tributos já está posta na Constituição Federal, então o legislador, ao instituir uma 

diferenciação entre os contribuintes, deverá moldar a medida de comparação a essa 

finalidade. Com isso, não estamos dizendo que o estímulo e a defesa da indústria 

nacional não constituem finalidades constitucionais, mas tão somente que essas 

finalidades não poderão ser realizadas
148

 através da COFINS Importação pelo simples 

fato de que a regra de competência desse tributo já definiu de plano outra finalidade 

constitucional a ser realizada (custeio da Seguridade Social). 

Considerando então a finalidade de financiamento da Seguridade Social posta 

pela Constituição, o controle de igualdade deverá ser feito com base nesse elemento. A 

relação entre os outros elementos deverá partir da premissa de que a finalidade já foi 

definida. Assim, de que forma a diferenciação dos contribuintes com base em ser ou não 

ser importador de produto que se encontre em patamar de concorrência com a indústria 

nacional (medida de comparação) pode promover o custeio da Seguridade Social 

(finalidade)? Em outras palavras, adotando um caso exemplificativo, o importador de 

cadeiras é mais responsável pelo financiamento da Seguridade Social do que o 

importador de relógios?  

A instituição do adicional de alíquota da COFINS Importação com base na 

natureza do produto importado é uma medida que está em desacordo com a Igualdade 

Tributária, em razão da impossibilidade de diferenciar os sujeitos dessa relação 

                                                 
148

 “(...) as demais contribuições – que não a de melhoria – somente podem existir para cumprir as 

finalidades expressadas pela Constituição da República (financiar a seguridade social, intervir no domínio 

econômico, atuar no interesse de categorias profissionais ou econômicas – arts. 149, caput; 195, CF). 

Destarte, os recursos arrecadados pela tributação mediante essas contribuições irão para os cofres do 

Estado (neste caso, muito amiúde, para os cofres de entes outros, que fazem as vezes do Estado) 

exatamente para fazerem frente às despesas com essas atuações específicas. Não há que se falar aqui, 

tampouco, de uso extrafiscal do tributo.” (HORVATH, Estevão. O Princípio do Não-Confisco no Direito 

Tributário. São Paulo: Dialética, 2002, p. 96). 



  

(importadores) para fins de custeio da Seguridade Social. Em outros termos, a natureza 

do produto importado é absolutamente irrelevante para fins de manutenção da 

Seguridade Social. Não existe entre essa medida de comparação (ser importador de 

produto que se encontre em patamar de concorrência com a indústria nacional) uma 

relação de pertinência com a finalidade constitucional (financiamento da Seguridade 

Social), sendo essa distinção irrelevante para essa finalidade. Dessa forma, assim como 

homens e mulheres são iguais para votar e não o são para gozar de licença maternidade, 

importadores são iguais para custeio da Seguridade Social, ainda que venham a ser 

diferenciados para fins do Imposto de Importação (II). O que o legislador fez, nesse 

caso, foi uma espécie de transplante de elementos da regra de competência tributária. A 

medida adotada apoderou-se da finalidade de defesa e estímulo da indústria nacional e 

equilíbrio da balança comercial, prevista na regra de competência do Imposto de 

Importação, e instituiu medida de comparação a fim de realizar tal finalidade em outro 

tributo. No entanto, para o COFINS Importação, o constituinte já havia elencado outra 

finalidade (custeio da Seguridade Social), a qual deve ser observada sob pena de 

extrapolamento da regra de competência e consequente violação à Igualdade Tributária. 

Adotar raciocínio diverso desse seria aceitar que absolutamente todos os tributos 

poderiam ser progressivos em razão da defesa da indústria nacional, impondo tão 

somente uma finalidade para todas as formas de tributação. Por essa razão, a relação 

entre os elementos da medida de comparação e da finalidade não guardam uma relação 

de pertinência. 

De qualquer forma, a análise isolada do elemento da medida de comparação já 

seria suficiente para apontarmos uma segunda razão pela qual o adicional de COFINS 

Importação aplicado para determinados importadores viola a Igualdade Tributária. Isso 

se dá em razão do fato de que, mesmo que houvesse
149

 uma relação fundada e 

conjugada entre a medida de comparação e o seu elemento indicativo, acrescida de uma 

relação de pertinência com a finalidade, ainda assim a validade da medida de 

comparação deveria ser auferida a partir de um exame de constitucionalidade. Dito isso, 

analisaremos a medida de comparação adotada para averiguar se a Constituição permite 

a utilização do critério adotado pelo legislador para diferenciação dos importadores. 
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 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 55. 



  

Como vimos anteriormente, existem situações nas quais a Constituição Federal 

proíbe que determinada medida de comparação seja adotada. Por vezes essa proibição 

decorre de uma declaração expressa (como ocorre, por exemplo, quando a Constituição 

veda distinções com base na raça), e por vezes de uma forma implícita, ao declarar 

relevante a proteção de um bem jurídico através de um princípio
150

. Uma dessas 

proibições, diz respeito ao princípio do livre exercício da atividade econômica, 

positivado através do art. 170
151

 da Constituição Federal. Ao obrigar que os entes 

federados tomem atitudes destinadas à promoção da liberdade de atividade econômica, a 

Constituição veda
152

 por exemplo, que determinadas atividades recebam, 

injustificadamente, tratamento diferenciado das demais. Isso porque, aumentar a 

tributação de determinado setor, sem que haja na regra de competência do tributo em 

análise outro princípio que justifique essa medida, é limitar a atividade daquela classe 

econômica e, essa diferenciação, caminha em sentido oposto ao princípio do livre 

exercício da atividade econômica. 

Para reforçar a impossibilidade de tratar os contribuintes de forma diferenciada 

com base no seu setor econômico, a Constituição, ao instituir que o financiamento da 

Seguridade Social deve observar a “equidade na forma de participação no custeio”
153

 e, 

ainda, que é vedado o tratamento “desigual entre contribuintes que se encontrem em 

situação equivalente”
154

, acaba por repudiar medidas de comparação que diferenciem os 

sujeitos em situações que sejam incompatíveis com os princípios constitucionais. Como 

podemos ver, para cada tributo poderá haver medidas de comparação diferentes, sendo 

inviável a situação na qual todos os tributos possam diferenciar os contribuintes para 

fins de realização de todos os princípios constitucionais concomitantemente. Atento a 

essa impossibilidade, a regra de competência trata de definir de plano os objetivos 
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 CF 1988. “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: (...) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos 
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 CF 1988. “Art. 194. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 

dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
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direitos; (...)” 



  

constitucionais de cada uma das exações. É por essa razão que a Constituição, 

preocupada em definir de plano os princípios constitucionais a serem realizados e as 

medidas de comparação permitidas em cada um dos tributos, definiu, por exemplo, no 

art. 145, §1º
155

, que os impostos pessoais deverão ser graduados de acordo com a 

capacidade contributiva, e que, através do art. 153, §3º, I
156

, os contribuintes poderiam 

ser diferenciados, para fins de IPI, em razão da essencialidade do produto. 

Apenas a título exemplificativo, quando a Constituição Federal, prevê, por 

exemplo, que as alíquotas do ITR deverão ser fixadas de forma a desestimular a 

manutenção de propriedades improdutivas
157

 ela está reafirmando a realização de um 

dos princípios constitucionais, qual seja a função social da propriedade. No entanto, ao 

decidir pela realização desse objetivo, ela não está negando a existência dos demais. Ela 

não está negando, por exemplo, a relevância da defesa e estímulo da indústria nacional 

ou da manutenção do equilíbrio da balança comercial. No entanto, quando a regra de 

competência já define a medida de comparação e a finalidade para a qual aquele tributo 

deverá ser utilizado, é porque já houve uma ponderação entre os princípios 

constitucionais tendo sido dado prevalência para a situação já definida na regra de 

competência. É por essa razão que, quando a Constituição prevê que o COFINS 

Importação terá como finalidade o financiamento da Seguridade Social, ela não está 

negando as demais finalidades constitucionais, mas tão somente impedindo o legislador 

de atuar, nesse tributo, para outra finalidade que não aquela já definida pela 

Constituição. 

Por outro lado, existem casos nos quais a Constituição Federal prevê nas 

próprias Contribuições destinadas ao Financiamento da Seguridade Social uma abertura 

prévia para que seja possível a diferenciação dos contribuintes para realização de outras 

finalidades que não o custeio da Seguridade Social. É o que ocorre com a Contribuição 
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Patronal prevista no art. 195, I, para a qual foi inserida uma ferramenta extrafiscal
158

 

possibilitando a diferenciação dos contribuintes com base em outras medidas de 

comparação. Nesse caso, em decorrência da Emenda Constitucional nº 20/98
159

, com 

redação final dada pela Emenda Constitucional nº 47/05, o parágrafo nono
160

 desse 

artigo passou a dizer que “as contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste 

artigo poderão ter alíquotas ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade 

econômica, da utilização intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da 

condição estrutural do mercado de trabalho”. Nesse caso em especial, o constituinte 

inseriu uma possibilidade clara de utilização dessa contribuição com fins extrafiscais, 

indicando até mesmo quais seriam os critérios possíveis para diferenciação dos 

contribuintes. Essa disposição permite, por exemplo, que o Estado, atento às condições 

estruturais precárias de determinado mercado de trabalho, reduza a alíquota ou base de 

cálculo para determinado segmento do comércio ou da indústria, efetivando assim um 

fim claramente alheio ao financiamento da Seguridade Social, porém reconhecido 

constitucionalmente.  

Submetendo essa disposição constitucional a uma análise mais profunda, 

poderíamos dizer, por exclusão negativa, que, se o constituinte previu que, para as 

contribuições previstas no art. 195, I, as alíquotas e a base de cálculo poderiam ser 
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 “Antes de 1998 não havia qualquer previsão constitucional expressa que dissesse respeito aos critérios 

hábeis a viabilizar a manipulação do consequente das contribuições do empregador, da empresa e da 

entidade equiparada. Tal manipulação haveria de nortear-se fundamentalmente pelos princípios regentes 

da atividade impositiva (tais como os princípios da isonomia, capacidade contributiva e não-confisco) e 
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demais contribuições previdenciárias ou de seguridade. E não há como se olvidar que a necessidade de 
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aludidos, sem nunca visarem a fins que lhes sejam antagônicos.” (VELLOSO, Andrei Pitten. Constituição 

tributária interpretada. São Paulo: Atlas, 2007, p. 381/382) 
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Excelentíssimo Senhor Presidente, uma redação ao mesmo tempo mais precisa e abrangente, remetendo-

se o seu pleno detalhamento para a legislação complementar. Deste modo, ela poderá adquirir a 
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diferenciadas com base nos critérios elencados no parágrafo nono, então para as demais 

contribuições do art. 195, que não aquela prevista no inciso I, essas diferenciações não 

são permitidas. A lógica aplicada é muito simples, se a Constituição recebeu uma 

emenda com o fim de inserir essa possibilidade, é porque, em não havendo previsão 

expressa, essa possibilidade não existe, caso contrário não seria sequer necessário que a 

possibilidade de diferenciação dos contribuintes para realização de outras finalidades 

que não o financiamento da Seguridade Social fosse expressamente incluída na regra de 

competência desse tributo. Apenas para que fique claro o objetivo dessa afirmação, as 

Contribuições Sociais incidentes na Importação estão previstas no art. 195, IV, de modo 

que a disposição do parágrafo nono desse mesmo artigo não se aplica para esse tributo. 

Por essa razão, considerando a vedação constitucional à diferenciação dos 

contribuintes com base na sua atividade econômica, e considerando que a Constituição 

não prevê a possibilidade de diferenciação dos contribuintes da COFINS Importação 

para outros fins que não o financiamento da Seguridade Social (ao contrário do que 

ocorreu, por exemplo, com as contribuições previstas no art. 195, I) então a medida de 

comparação que os separa de acordo com a natureza do produto importado é 

materialmente incompatível com a Constituição Federal.  

A terceira razão que torna insustentável o adicional de alíquota da COFINS 

Importação para determinados importadores com base na natureza do produto 

importado reside em uma incoerência lógica dessa medida. 

Conforme referido anteriormente, a medida adotada possui uma característica 

extrafiscal. Essa medida possui uma finalidade, portanto, de indução de 

comportamentos negativos ou positivos por parte dos destinatários da norma. Além 

disso, apontamos no presente trabalho aquilo que se denominam “tributos extrafiscais 

proibitivos”, como sendo a situação na qual o Estado utiliza determinado tributo com 

fins extrafiscais para induzir a não realização de determinada conduta. Apontamos, de 

forma complementar, que nessa espécie a própria percepção do tributo contraria o 

objetivo do Estado, porque o fim desejado é aquele que não realiza o fato gerador e, 

portanto, não abastece os cofres públicos, realizando assim o fim econômico ou social 

em detrimento da hipótese de incidência daquela exação. No presente caso, a defesa e 

estímulo da indústria nacional bem como o equilíbrio da balança comercial seriam os 

fins econômicos desejados. Em outros termos, o Estado renunciaria ao montante a ser 



  

arrecadado a título de COFINS Importação em nome da redução das importações, com a 

consequente promoção do equilíbrio da balança comercial. 

 No entanto, quando a indução de comportamentos positivos ou negativos por 

parte dos contribuintes é inserida no contexto das Contribuições destinadas ao 

Financiamento da Seguridade Social, é grande a chance de que essa indução acabe por 

colidir com a própria finalidade da tributação, em virtude de que o comportamento 

contrário àquele dos fatos geradores dessas contribuições representaria em última 

instância desabastecer o custeio da Seguridade Social. Isso se dá porque, existindo os 

fatos geradores dessas contribuições na Constituição Federal de 1988, o maior interesse 

de todos, no que diz respeito ao custeio da Seguridade Social, é de que as hipóteses de 

incidência das contribuições ali elencadas acabem por ocorrer e que a contribuição seja 

efetivamente recolhida pelos contribuintes. Apenas a título exemplificativo, se o Estado 

utilizasse as Contribuições Sociais incidentes na Importação como ferramenta 

extrafiscal, visando induzir o comportamento de “redução das importações” em nome 

da defesa da indústria nacional, então ele estaria por comprometer o próprio 

financiamento da Seguridade Social, visto que teoricamente os sujeitos estariam sendo 

estimulados a deixar de importar e consequentemente deixando de recolher aquela 

contribuição que financiaria a Seguridade Social. Essa é uma contradição inaceitável. 

Nesse caso o Estado estaria transmitindo aos cidadãos duas mensagens absolutamente 

opostas, sustentando que “as importações são necessárias para o financiamento da 

Seguridade Social”, não obstante “não se deva importar”.  

Seguindo o raciocínio de que quando o Estado institui um “tributo extrafiscal 

proibitivo” ele está induzindo os particulares a se absterem de adotar a conduta que 

levaria à verificação da hipótese de incidência daquele tributo, abrindo mão, dessa 

forma, do montante que seria recolhido aos cofres públicos, então a pergunta que deve 

ser feita é se será sempre possível que o Estado desista desse dinheiro. Trazendo para a 

realidade das Contribuições destinadas ao Financiamento da Seguridade Social, poderá 

o Estado rejeitar o recolhimento de tributos que seriam destinados ao custeio da 

Seguridade Social? O que deve prevalecer, o custeio da Seguridade Social ou algum 

outro objetivo constitucional que se pretenda realizar através da indução de 

comportamentos avessos àqueles que levariam à incidência dessas contribuições?  



  

A resposta para essas questões estão na regra de competência dessa contribuição. 

Ao fixar tal regra, o constituinte já resolveu antecipadamente esse conflito de interesses. 

Entre o financiamento da Seguridade Social e o equilíbrio da balança comercial, foi o 

primeiro que acabou sendo inserido como finalidade na regra de competência tributária, 

não sendo possível a superação dessa regra por um princípio, ainda que constitucional, a 

não ser em casos extraordinários
161

, não verificados na nossa situação. Por essa razão, 

não existe a possibilidade de adoção de nenhuma medida que caminhe em sentido 

contrário ao do custeio da Seguridade Social, ainda que o princípio defendido por essa 

medida seja constitucional e relevante. 

Nesse ponto deve ser feito uma ressalva. Essa lógica, no entanto, não se aplicaria 

caso a referibilidade dessas contribuições fosse vista como um benefício ou 

responsabilidade pela atuação estatal diretamente relacionada ao contribuinte. Caso 

fosse adotada essa concepção, o próprio fato de o sujeito não ter realizado a atividade 

que daria ensejo à incidência da contribuição já dispensaria o Estado de incorrer naquele 

gasto, e não haveria então contradição lógica no fato de o Estado induzir 

comportamento contrário ao requerido para incidência do tributo. Ou seja, em não 

havendo tributo também não há custo ou benefício a ser suportado pelo particular. Essa 

afirmação reforça o posicionamento adotado de que nas Contribuições destinadas ao 

Financiamento da Seguridade Social não é necessário que haja relação direta do 

contribuinte com algum benefício ou responsabilidade por determinada atuação estatal. 

Por essas três razões, a medida de diferenciação dos sujeitos para fins de 

recolhimento do adicional de COFINS Importação feita com base na natureza do 

produto importado não sobrevive ao controle de igualdade. 
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CONCLUSÃO 

A partir do estudo da COFINS Importação na primeira parte e da Igualdade 

Tributária na segunda, concluímos que: 

1. A COFINS Importação, enquanto contribuição destinada ao financiamento da 

Seguridade Social, possui natureza tributária, razão pela qual é possível exercer um 

controle de Igualdade Tributária sobre medidas relacionadas a essa exação, sendo 

aplicáveis, portanto, as normas tributárias em geral. 

2. A COFINS Importação é classificada como uma contribuição destinada ao 

financiamento da Seguridade Social, sendo que esse tributo não poderá assumir outra 

finalidade que não aquela prevista no seu regime jurídico constitucional sob pena de 

invalidação. 

3. A COFINS Importação não atende à referibilidade, entendida como um 

benefício especial ou como uma responsabilidade por algum detrimento causado ao 

Estado. 

4. A COFINS Importação tem a sua regra matriz no artigo 195, IV da Constituição, 

sendo tributo autônomo e não se confundindo com as demais contribuições previstas 

nos demais incisos do mesmo artigo. 

5. O adicional de COFINS Importação foi instituído para as importações realizadas 

por determinados setores econômicos de produtos considerados em patamar de 

concorrência com aqueles produzidos pela indústria nacional, atendendo dessa forma a 

uma série de medidas propostas pelo Governo Federal com as finalidades de defesa e 

estímulo da indústria nacional e de equilíbrio da balança comercial em um contexto 

econômico de recuperação. Não há nessa medida qualquer finalidade relacionada ao 

financiamento da Seguridade Social. 

6. A igualdade poderia ser interpretada a partir de diversas concepções, levando a 

decisões práticas absolutamente distintas. A Igualdade Tributária, no entanto, considera 

as normas constitucionais como a representação da concepção de igualdade adotada 

pelo constituinte. A realização da Igualdade Tributária está indissociavelmente 

vinculada à Constituição. Caso as normas tributárias constitucionais sejam realizadas 

fielmente, então estaremos realizando a concepção de igualdade desejada pelo 

constituinte, o que em última instância representaria realizar a “vontade do povo”.  



  

7. O artigo 5º da Constituição Federal contempla a igualdade em duas formas 

distintas: “igualdade perante a lei” e “igualdade na lei”. A igualdade na lei exerce um 

controle sobre o Poder Legislativo, evitando assim diferenciações odiosas efetuadas no 

próprio texto legal, ainda que revestidas de um aparente aspecto de validade. O controle 

de Igualdade Tributária que faremos no presente trabalho engloba o conceito de 

“igualdade na lei” em razão de a distinção analisada ser feita a partir de uma 

contraposição de uma diferenciação de sujeitos feita no próprio texto legal com as 

normas tributárias constitucionais. 

8. A igualdade é uma estrutura formal, composta por diversos elementos, e o 

conteúdo dessa estrutura será preenchido por outras normas, essas sim capazes de 

incorporar valores de diferenciação e equiparação dos sujeitos. Por estrutura formal 

devemos supor a ausência de valores próprios e a necessidade de elementos externos 

que lhe deem sentido. Na Igualdade Tributária os elementos que farão o preenchimento 

dessa estrutura são as normas constitucionais tributárias. 

9. A medida de comparação adotada deve primeiramente refletir uma situação 

factual verificável no mundo real, ou seja, não poderá estabelecer uma diferenciação 

inauferível. Além disso, ela não poderá individualizar os sujeitos da comparação de 

forma a colher especificamente um deles, sob risco de criação de um estado arbitrário. 

E, por fim, deverá guardar uma relação de pertinência com a finalidade, o que significa 

que a existência da medida de comparação eleita deve provocar efeitos que contribuam 

para a promoção da finalidade. A finalidade é logicamente anterior à medida de 

comparação porque já posta na Constituição. 

10. Existem casos nos quais a Constituição veda a utilização de determinadas 

medidas de comparação, de forma expressa ou implícita. A vedação implícita ocorre 

quando determinado princípio inserido no texto constitucional proíbe que o legislador 

adote medidas de comparação que sejam incompatíveis com a sua promoção. Um 

exemplo dessa vedação seria a distinção dos sujeitos com base na natureza das suas 

atividades econômicas, vedada pelo princípio constitucional do livre exercício de 

atividade econômica. 

11. O elemento indicativo deverá guardar uma relação fundada e conjugada com a 

medida de comparação. Por relação fundada devemos entender a existência de um 

vínculo de correspondência que seja estatisticamente fundado entre o elemento 

indicativo e a medida de comparação, de modo a fornecer o suporte empírico da escolha 



  

feita pelo legislador, verificado através de uma correspondência de um deles, em 

determinado grau, com a correspondência do outro, na mesma proporção. Por relação 

conjugada devemos entender a eleição do elemento indicativo que melhor reflita 

empiricamente a medida de comparação entre todos os outros elementos disponíveis.  

12. A finalidade deve guardar uma relação de pertinência com a medida de 

comparação, no entanto ela é logicamente anterior porque já posta na Constituição. 

Disso decorre que a medida de comparação eleita pelo legislador deve se moldar à 

finalidade e jamais o contrário, o que pressupõe a impossibilidade de atendimento a 

finalidades não previstas no texto constitucional. Ainda, em matéria tributária, podemos 

falar em finalidades fiscais (objetivo arrecadatório) e em finalidades extrafiscais 

(objetivos econômicos, políticos ou sociais). De qualquer forma, considerando que a 

Constituição elenca uma infinidade de finalidades diferentes, algumas até mesmo 

contrapostas, não será toda e qualquer finalidade que poderá ser eleita pelo legislador 

em matéria tributária. Sendo assim, as finalidades que deverão ser observadas são 

aquelas permitidas pela regra de competência tributária. Não é possível adotar 

finalidade diversa daquela que foi prevista na regra de competência com base em algum 

outro princípio constitucional em razão de a própria regra já ser a solução constitucional 

para um possível conflito de interesses. Por essa razão, a estrutura formal da igualdade, 

em matéria tributária é preenchida pelas regras de competência tributária, de onde surge 

o substrato para o controle de Igualdade Tributária. 

13. A primeira razão pela qual a medida elegida não passa pelo controle de 

Igualdade Tributária diz respeito à finalidade para a qual ela serve. Considerando que na 

regra de competência da COFINS Importação já existe a previsão de que ela deverá 

atender ao financiamento da Seguridade Social o legislador não poderá adotar medida 

de comparação entre os sujeitos que vise atender a outra finalidade que não essa. Dessa 

forma, se partimos da finalidade posta na Constituição, eis que anterior logicamente à 

medida de comparação, chegaremos à conclusão de que não há pertinência entre ser 

importador de produto que se encontre em patamar de concorrência com a indústria 

nacional e o financiamento da Seguridade Social. Em outras palavras, o importador de 

cadeiras não é mais responsável pelo financiamento da Seguridade Social do que o 

importador de relógios. 

14. A segunda razão diz respeito à vedação implícita de adoção da medida de 

comparação que distingue os importadores com base na sua atividade econômica. 



  

Primeiramente porque, ao obrigar que os entes federados tomem atitudes destinadas à 

promoção da liberdade de atividade econômica, a Constituição veda que determinadas 

atividades recebam tratamento diferenciado das demais. Isso parte do princípio de que 

aumentar a tributação de determinado setor, sem que haja na regra de competência 

justificativa para tanto, é limitar a atividade daquela classe econômica e, essa 

diferenciação, caminha em sentido oposto ao princípio do livre exercício da atividade 

econômica. Além disso, quando a Constituição previu no art. 195, §9º, que “as 

contribuições sociais previstas no inciso I do caput deste artigo poderão ter alíquotas 

ou bases de cálculo diferenciadas, em razão da atividade econômica, da utilização 

intensiva de mão-de-obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado 

de trabalho” ela nos brindou com duas informações. A primeira delas seria a 

possibilidade de utilização das contribuições previstas no inciso I do art. 195 para 

promoção de finalidades diversas que não o financiamento da Seguridade Social, 

inserindo assim uma clara ferramenta extrafiscal. A segunda informação de que essa 

possibilidade não se aplica para as demais contribuições do art. 195, que não aquela 

prevista no inciso I. A lógica aplicada é simples, se a Constituição recebeu uma emenda 

com o fim de inserir essa possibilidade, é porque, em não havendo previsão expressa, 

essa possibilidade não existe, caso contrário não seria sequer necessário que a 

possibilidade de diferenciação dos contribuintes para realização de outras finalidades 

(extrafiscais) que não o financiamento da Seguridade Social fosse expressamente 

incluída na regra de competência desse tributo.  

15. Por fim, a terceira e última razão seria uma contradição lógica. Partindo do 

princípio de que quando um “tributo extrafiscal proibitivo” é instituído há uma indução 

dos particulares a se absterem de adotar a conduta que levaria à verificação da hipótese 

de incidência daquele tributo. Isso faz com que o Estado, de certa forma renuncie ao 

montante que seria recolhido aos cofres públicos em nome de outra finalidade. Por essa 

razão, não existe a possibilidade de adoção de nenhuma medida que caminhe em sentido 

contrário ao do custeio da Seguridade Social, sob pena de esvaziamento da finalidade 

que orienta a contribuição, ainda que o princípio defendido por essa medida seja 

constitucional e relevante. 
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