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RESUMO 
 

Considerando o cenário atual, no qual se enfrenta uma crise econômica global sem 
precedentes causada pela Covid-19, buscou-se aprofundar o estudo das formas de intervenção 
do Estado na economia em meio ao cenário de desequilíbrio. Foram apuradas as medidas 
adotadas pelo Estado brasileiro, por intermédio da tributação, para amenizar e/ou minorar os 
efeitos negativos. Tal estudo visou averiguar como a tributação, por meio da sua finalidade 
extrafiscal, pode auxiliar na retomada da economia doméstica e, ainda, entender como a 
tributação exerce um importante papel em épocas de crises. Almejou-se evidenciar a eficácia 
em utilizar os tributos sem a finalidade única de carrear recursos para os cofres públicos, bem 
como cristalizar a ideia de que a tributação cumpre seu papel social. 
 
Palavras-chave: Extrafiscalidade. Pandemia. Ordem Econômica.  
 
 
 

STATE INTERVENTION IN THE ECONOMIC ORDER THROUGH THE 
EXTRAFISCALITY OF TAXE: 

analysis of the crisis caused by Covid-19 
 
ABSTRACT 
 
Considering the current scenary, in which unprecedented global economic crisis caused by 
Covid-19 is being faced, the intention was to deepen of study about the forms of state 
intervention in the economy in the context of umbalance. The measures adopted by the 
Brazilian State were ascertained through taxation, to mitigate and/or minimize the negative 
effects. The study sought to find out how taxation, through its extrafiscal purpose, can help 
the recovery of the domestic economy and understand how taxation exerts an important part 
in times of crisis. The aim was to highlight the effectiveness of using taxes without the unique 
purpose of bringing resources into the public safes, as well as, to solidify the idea that taxation 
fulfills its social role. 
 
Keywords: Extraphysicality. Pandemic. Economic Order. 
 
 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O estudo busca demonstrar como o Estado pode atuar no enfretamento dos cenários 

atingidos por crises, inclusive, aquelas que impactam diretamente na economia. A presente 

temática é oportuna uma vez que globalmente se enfrenta a crise causada pela Covid-19, 

pandemia que não alterou apenas a forma como a sociedade se relaciona entre si, mas também 

a relação estabelecida entre o Estado e seus governados. 

Primeiramente, o estudo busca estabelecer a origem e a formação do Estado, quais 

são as suas finalidades e os motivos de sua existência. Empenha-se em evidenciar a relação 

umbilical entre os direitos tutelados pela Carta Magna, que não poderão ser objetos de 

extinção, mesmo em cenários de crise, e o dever fundamental que a sociedade tem de efetivar 

tais direitos, por meio do dever fundamental de pagar tributos.   

A problemática deste trabalho reflete a forma de intervenção do Estado na ordem 

econômica como garantidor do equilíbrio em cenários de crise. O foco consistiu em esclarecer 

conceitualmente o real significado do termo ordem econômica, bem como definir as várias 

formas de intervenção estatal, possibilitando identificar aquela que poderá ser utilizada pelo 

Estado por meio da extrafiscalidade da tributação. 

Além disso, a pesquisa buscou analisar o cenário atual do Brasil, e como o Estado 

brasileiro interveio na ordem econômica por meio da tributação, incentivando e/ou 

desestimulando condutas dos contribuintes, com o objetivo de ajudar o país a enfrentar a 

Covid-19. 

A metodologia adotada tem como base o método de abordagem dedutivo, a partir do 

qual se utilizou revisões bibliográficas, análises de pareceres, portarias e instruções 

normativas para a composição do estudo. 

 

2 ESTADO E TRIBUTAÇÃO 

 

2.1 ORIGEM E FORMAÇÃO DO ESTADO 

 

2.1.1 Da sociedade 
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Inicialmente, para que seja possível analisar efetivamente o processo de intervenção 

do Estado na esfera econômica, faz-se necessário compreender o que seria essa abstração 

denominada de Estado. 

A Teoria Geral do Estado é a ciência que, por um prisma amplo, estuda o Estado sob 

todos os aspectos, desde a sua origem até as suas finalidades levando em consideração tudo 

que existe no Estado, bem como o que sobre ele influi, iniciando seu estudo com o 

entendimento basilar do que seria a sociedade.  

Várias teorias foram levantadas para explicar a origem da sociedade, dentre as quais as 

principais partem da ideia de uma sociedade natural, possuindo um antecedente no século IV 

a.C., com Aristóteles, em seu livro "A política", no qual já afirmava que o homem é 

naturalmente um animal político.  

Na mesma linha de pensamento de Aristóteles, outros teóricos também defenderam a 

sociedade natural, a exemplo de Cícero que no século 1 a.C., em obra titulada, "Da 

República", comunicava que a espécie humana não nascera para o isolamento, visto que 

possuía uma disposição que mesmo em tempos de abundância de bens, buscava o apoio 

comum.  

Opondo-se aos autores acima mencionados, há outros que, como Platão, sustentam o 

posicionamento de que a sociedade é um produto de um acordo de vontades. Tais teóricos são 

classificados como contratualistas. Para os adeptos dessa teoria, não existe impulso 

associativo natural que justifique a criação de uma sociedade, a qual somente é possível a 

partir da vontade humana e da racionalidade que lhe é característica. 

Obra que claramente pontua a sistematização do contratualismo é o "Leviatã", de 

Thomas Hobbes, teórico que compreendia que o homem inicia sua vida em estado de natureza 

na qual ele, diante de uma situação de desordem, é posto em um estado de premente ameaça, 

uma vez que nessa condição o ser humano seria no todo egoísta, luxurioso, tendendo a tornar-

se agressivo, vivendo na condição de “guerra de todos contra todos", conforme estabelecido 

pelo autor. 

É devido a esse cenário de insegurança, no qual o homem vive constantemente em 

estado de alerta e desconfiança, que se faz o uso da razão humana, celebrando o que se 

denomina como o contrato social. Para Hobbes (1940), o contrato social é formulado baseado 

em duas leis fundamentais da natureza, que servem de vase para a vida social:  

 
a) cada homem deve esforçar-se pela paz, enquanto tiver a esperança de 
alcança-la; e, quando não puder obtê-la, deve buscar e utilizar todas as 
ajudas e vantagens da guerra;  
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b) cada um deve consentir, se os demais também concordam, e enquanto se 
considere necessário para a paz e a defesa de si mesmo, em renunciar aos 
seus direitos as coisas, e a satisfazer-se, em relação aos demais homens, com 
a mesma liberdade que for concedida com respeito a si próprio (HOBBES, 
1940, p.57) 

 

A teoria de Hobbes defende que no momento que o homem firma um compromisso 

baseado nas leis acimas pontuadas, é o uso da razão que o faz viver em sociedade, visto que 

almeja a sua preservação, a qual depende da existência de um poder visível, que possua força 

suficiente para manter os homens dentro dos limites acordados no contrato social e que, por 

temor ao castigo, os obrigue a cumprir seus compromissos. Esse poder visível é o Estado, um 

robusto homem artificial, construído e racionalizado pelo homem natural na busca de sua 

proteção e defesa.  

Como resultado, surge o conceito de Estado como: “[...] uma pessoa de cujos atos se 

constitui em autora uma grande multidão, mediante pactos recíprocos de seus membros, com 

o fim de que essa possa empregar a força e os meios de todos, como julgar conveniente, para 

assegurar a paz e a defesa comuns" (HOBBES, 1940, p.63).  

Contrapondo a justificativa do por que o homem deveria viver em sociedade, mas, 

ainda assim, afirmando o contratualismo, John Locke, bem como Montesquieu, defendiam 

que o homem reconhecia sua fraqueza, o que o deixava atemorizado, não podendo atacar um 

ao outro – conforme defendia Hobbes –, visto que a paz seria a primeira lei natural.  

Outro autor que também adotou posicionamento semelhante à de Montesquieu foi 

Rousseau, que defendia a predominância da bondade humana no estado de natureza. Seu livro 

"O Contrato Social" exerceu grande influência sobre a Revolução Francesa. 

Para Rousseau (1971), o contrato social viria a solucionar o problema que evidencia a 

impossibilidade do homem em aumentar a sua própria força, como indivíduo, e garantir a 

conservação de sua vida, bem como a de seus bens. Seria, por intermédio do contrato social, 

que o homem conseguiria combinar, de forma racional, o uso da liberdade e da força como 

instrumentos fundamentais de conversação, produzindo um corpo moral e coletivo, 

denominado de Estado. Em síntese, verifica-se que várias das ideias que constituem a base do 

pensamento de Rousseau são hoje consideradas fundamentos para a democracia.  

 

2.1.2 Do estado 
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Como corolário da escolha de viver em sociedade, bem como da elaboração do pacto 

social, surge o denominado Estado. No entanto, para que se possa identificar a sua natureza, 

assim como sua finalidade, faz-se necessário analisar suas características, ou como alguns 

autores chamam, elementos essenciais para, assim delimitar a análise pretendida neste 

trabalho.  

Há uma grande diversidade de opiniões sobre quais seriam os elementos essenciais do 

Estado. De acordo com o professor Dalmo de Abreu Dallari (2011), tais elementos são: 

soberania, território, povo e finalidade. 

Como soberania, o autor explica que está intimamente ligada a uma concepção de 

poder, visto que o conceito seria entendido como o poder incontrastável de querer 

coercitivamente e de fixar as competências (DALLARI, 2011). No que tange às 

características da soberania, tem-se que praticamente a totalidade dos estudiosos reconhecem-

na como una, por não admitir a coexistência de duas soberanias em um mesmo Estado; 

indivisível, pois força a aplicação de uma universalidade de fatos ocorridos dentro do Estado; 

inalienável, já que os que a detém desaparecem em sua ausência; e, por fim, imprescritível, 

porque se houvesse um prazo certo de duração, jamais seria verdadeiramente superior.  

Quanto ao elemento território, esse aparece como componente essencial na formação 

do Estado moderno e tende a delimitar a soberania em determinado local, visto que reconhece 

que o poder será exercido dentro de um espaço, limitado, denominado território. Ou seja, 

trata-se de um elemento que delimita a ação da soberania do Estado e que está umbilicalmente 

ligada à sua constituição. 

Hans Kensel (1959) entende que embora o território seja um elemento essencial do 

Estado, serve para legitimar e garantir o espaço ao que circunscreve a validade da ordem 

jurídica estatal. Isso porque mesmo diante da possibilidade de a validez da sua ordem jurídica 

ter efeitos além de seu território, sua validade como ordem jurídica estatal depende não só de 

um espaço certo, mas também de um espaço ocupado com exclusividade.  

Em relação ao elemento povo, é unânime entre os teóricos que estudam o tema que 

este elemento pessoal é fundamental para a constituição e existência do Estado, visto que é 

para o povo que o Estado se forma e sem o qual seria impossível a existência do Estado.  

Para Marcello Caetano (1963), é essencial a diferenciação entre os conceitos de 

população e povo. Como população, se entende a mera expressão numérica, que abrange o 

conjunto de pessoas que vivem em um determinando território de um Estado, não podendo ser 

utilizado em sentido jurídico como é feito com o vocábulo povo, que possui um sentido 

jurídico quando tratado como um dos elementos do Estado (CAETANO, 1963). 



8 
 

Nesse sentido, cabe ressaltar que a noção jurídica de povo é uma conquista recente, ao 

passo que foi durante o primeiro período do Estado Moderno que a designação de cidadão foi 

ampliada, aparecendo nos textos constitucionais, sobretudo na França do século XVIII, na 

qual a ideia de povo, desvinculada sobre qualquer noção de classes, buscou impedir qualquer 

discriminação entre esses componentes estatais.  

Para Jellinek (1954), o relacionamento entre indivíduos e Estado é baseado em pontos 

fundamentais que dirigem a disciplina jurídica do povo. O autor entende que o povo continua 

sendo um componente ativo mesmo depois da criação do Estado, sendo ele o elemento que dá 

condições de o Estado formar e externar uma vontade. Isso equivale dizer que o povo é o 

conjunto de indivíduos que por fruto da razão se unem e criam o Estado, estabelecendo um 

vínculo jurídico, e que participa da formação da vontade do Estado, bem como do exercício 

do poder soberano, adquirindo a condição de cidadão (JELLINEK, 1954). 

O último elemento refere-se à sua finalidade, sem a qual seria no todo impossível 

conceber a ideia de Estado. Deve-se ressaltar a notável contribuição de Jellinek (1954) que, 

por meio de seus estudos, sistematizou doutrinariamente o estudo da finalidade do Estado. 

Em uma primeira classificação, o autor buscou distinguir o que seria os fins objetivos 

e os fins subjetivos do Estado, entendendo que o primeiro estaria ligado à indagação sobre o 

papel que o Estado representaria no desenvolvimento da Humanidade, e o segundo à forma 

com que o Estado se relaciona com os fins individuais, ou seja, com o objetivo do elemento 

pessoal do Estado, o povo (JELLINEK, 1954). 

De acordo com Dalmo de Abreu Dallari (2011), 

 

[...] em síntese, verifica-se que o Estado, como sociedade política, tem um 
fim geral, constituindo-se em meio para que os indivíduos e as demais 
sociedades possam atingir seus respectivos fins particulares. Assim, pois, 
pode-se concluir que o fim do Estado é o BEM COMUM, entendido este 
como o conceituou o Papa João XXIII, ou seja, o conjunto de todas as 
condições de vida social que consintam e favoreçam o desenvolvimento 
integral da personalidade humana. [...] Assim, pois, o desenvolvimento 
integral da personalidade dos integrantes desse povo é que deve ser o seu 
objetivo, o que determina uma concepção particular de bem comum para 
cada Estado, em função das particularidades de cada povo (DALLARI, 
2011, p. 25). 

 

Diante dos elementos que compõe o Estado, é possível conceituá-lo como uma ordem 

jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em determinado 

território, conforme afirmado pelo professor Dalmo Dallari (2011). 
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No momento, o que se busca é evidenciar como esse Estado é financiado para cumprir 

suas finalidades, e esse obtém recursos para garantir o bem comum do povo, e como age em 

momentos de crises. 

 

2.2 DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR TRIBUTOS 

 

Como corolário da Segunda Guerra Mundial, deu-se maior atenção aos direitos e 

garantias fundamentais, visto que a maior preocupação diante desse contexto, seria a de evitar 

novas violações e garantir os direitos de forma efetiva, visto que na época havia maiores 

deveres do que direitos. 

No entanto, não se pode perder de vista que assim como os direitos, os deveres 

também são tutelados pelo texto constitucional. Neste sentido J. J. Gomes Canotilho (2002), 

afirma que 

 

Num Estado Democrático de Direito, os deveres fundamentais significam: 
em primeiro lugar, que eles colocam, tal como os direitos, problemas de 
articulação e de relação do indivíduo com a comunidade. Em segundo lugar, 
a fórmula constitucional não significa a simetria de direitos e deveres, mas 
estabelece um fundamento constitucional claro, isto é, uma base de 
legitimação, para os deveres fundamentais. O fundamento constitucional [...] 
é [...] radicar posições de direitos fundamentais ancorados na liberdade, na 
dignidade da pessoa humana, na igualdade no direito e através do direito 
(CANOTILHO, 2002, p. 527). 

 

Em conformidade com o autor, José Casalta Nabais (1998), afirma que os deveres 

fundamentais são a outra face dos direitos fundamentais e, por serem lados da mesma moeda, 

a sua autonomia não obsta a integração dos deveres com os direitos fundamentais. Porém, 

como afirma Canotilho (2002), entre direitos e deveres fundamentais há uma assimetria, a 

qual se configura como uma condição necessária para o estado de liberdade.  

No que tange ao dever fundamental de pagamento de tributos, Ricardo Lobo Torres 

(2005) afirma que há uma ligação intrínseca com a liberdade, pois, com a efetivação do 

Estado Fiscal de Direto, o tributo decorre do espaço aberto pela autolimitação da liberdade, o 

qual seria o preço da liberdade. 

Na mesma linha de pensamento que busca evidenciar o dever fundamental de pagar 

tributo, Juan Manuel Barquero Estevan (2002), pontua a necessidade de assim proceder para 

que o Estado cumpra seus objetivos:  
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[...] o Estado Fiscal ou impositivo constitui o vínculo indispensável de união 
entre os princípios do Estado de Direito e Estado Social, porque somente 
através das possibilidades de ingerência do Estado impositivo pode-se 
garantir o desenvolvimento do Estado social, sob uma estrita observância, ao 
próprio tempo, das formas do Estado de Direito e, concretamente, do 
respeito ao Direito de propriedade. Apontava, assim, a tese de que a 
configuração do Estado como “impositivo” constitui um pressuposto 
funcional do Estado social, pois este só pode alcançar seus objetivos 
recorrendo ao imposto como instrumento financeiro (ESTEVAN, 2002, p. 
33). 
 

É justamente em razão do exposto que o dever fundamental de pagar tributos tem o 

escopo nas liberdades previstas no sistema tributário constitucional nacional, com maior 

precisão, nos incisos XXII1 e XXIII2 do artigo 5º, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), 

que tutela o direito da propriedade e a liberdade de iniciativa (ALTOÉ, 2009, p. 79). 

Ainda a respeito do dever de pagar tributos, Heleno Taveira Tôrres (2003) afirma que 

 

Como é sabido, no Brasil, o dever de pagar tributos deriva da repartição 
constitucional de competência tributária, porquanto cabe o dever legislativo 
de cobrá-los, com o objetivo de cumprir suas funções constitucionais, ao 
cidadão vige o dever de contribuir ao sustento de tais gastos, em favor da 
coletividade (TÔRRES, 2003, p. 16). 

 

Diante das contribuições trazidas pelos autores supramencionados, verifica-se que para 

viver em uma sociedade em que se preserve o bem-estar social, um Estado que ofereça aos 

cidadãos as necessidades básicas, bem como busque atingir seus objetivos, a sociedade deverá 

financiar seu Estado, para o qual foi outorgado, mediante um contrato social, a legitimidade e 

o poder. 

Dentro da ideia de estado de direito social, bem como o dever de pagar tributos, 

ressalta-se o entendimento de Robert Alexy, que afirma que 

 
[...] Estado de direito social, existe quando o estado, por imposto ou outros 
tributos, proporciona-se o dinheiro que é necessário para cuidar do mínimo 
existencial dos carecidos. O dever de pagar tributos, porém, intervém em 
direitos fundamentais. Duvidoso é somente quais são eles: o direito de 
propriedade ou a liberdade de atuação geral (ALEXY, 2007, p. 61). 
 

Nessa toada e em sede de conclusão, nota-se que a tributação visa custear o Estado, 

sendo que esse dever precisa estar protegido pela imperiosa necessidade de participação da 

comunidade em seu próprio custeio (ALTOÉ, 2009, p. 85).    

 

                                                            
1 Artigo 5º, XXII, CF/88:  é garantido o direito de propriedade; 
2 Artigo 5º, XXIII, CF/88: a propriedade atenderá a sua função social; 
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2.3 ASPECTOS GERAIS DA TRIBUTAÇÃO 

 

Como introdução, é possível utilizar a contribuição do desembargador Luiz Felipe 

Silveira Difini (2008) que, ao conceituar o que seria o direito tributário, afirma que é o ramo 

do direito público que trata das relações entre o fisco e os contribuintes.  

Para Rubens Gomes de Sousa (1975), “Direito Tributário é o ramo do direito público 

que rege as relações jurídicas entre o Estado e os particulares, decorrentes da atividade 

financeira do Estado, no que se refere à obtenção de receitas que correspondem ao conceito de 

tributo” (SOUSA, 1975, p. 40). 

Ainda no campo da definição de direito tributário, Hugo de Brito Machado (2001) 

entende ser o: “[...] ramo do Direito que se ocupada das relações entre o fisco e as pessoas 

sujeitas a imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar e 

protegendo o cidadão contra os abusos desse poder” (MACHADO, 2001, p. 46). 

Pelos conceitos acima apresentados, pode-se entender que o direito tributário cuida da 

arrecadação dos recursos públicos, mas não de quaisquer recursos públicos, mas daqueles que 

se configuram como tributos. 

Visto que a arrecadação dos recursos públicos está intimamente ligada à receita 

advinda de tributos, oportuno se faz conceituar o que vem a ser o conceito de tributos, para 

que a partir dele se tenha clareza e, assim, seja possível aprofundar o entendimento sobre a 

atividade da tributação. Ao tratar de uma noção geral do que seria tributos, Luiz Felipe 

Silveira Difini (2008) afirma que 

 
Tributos são prestações obrigatórias, em espécie, exigidas pelo Estado, em 
função de seu poder de império, sem caráter sancionatório. Normalmente 
visam à finalidade fiscal: obter os recursos necessários para o regular 
funcionamento do Estado. Modernamente, porém, a isso se agrega finalidade 
extrafiscal: estimular (ou desestimular) certas atividades, como forma de 
intervenção do Poder público no domínio econômico (DAFINI, 2008, p. 17). 

 

É possível notar a relação entre tributos e finalidade do Estado, como assegura o 

jurista italiano A. D. Giannini (1994), o qual expressa a ideia de que os tributos possuem três 

características fundamentais, sendo, a primeira, que tais tributos são devidos ao ente público, 

configurando o sujeito ativo da relação jurídica tributária; a segunda característica alega que 

sua imposição funda no poder de império do Estado e por fim, a terceira, visa a obtenção de 

recursos para o que o Estado alcance seus fins. 

Apresentada a noção de tributo, compete examinar sua conceituação doutrinária e sua 

definição legal, dada em nosso direito positivo. Segundo Becker (1991), tributo é o objeto da 
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prestação que satisfaz o dever do sujeito passivo da relação jurídica tributária de efetuar uma 

predeterminada prestação, atribuindo ao sujeito ativo o direito de obter a prestação.  

Para Geraldo Ataliba (1997), “[...] juridicamente define-se tributo como obrigação 

jurídica pecuniária ex lege, que não se constitui em sanção de ato ilícito, cujo sujeito ativo é, 

em princípio, uma pessoa pública, e cujo sujeito passivo é alguém nessa situação posto pela 

vontade da lei” (ATALIBA, 1997, p. 31). 

No que tange à definição legal, o artigo 3º do Código Tributário Nacional apresenta o 

conceito de tributo, assim discriminado: “Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em 

moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída 

por lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada” (BRASIL, 1966) 

Tendo apresentado a conceituação doutrinária, como também legal do que seria 

tributo, cabe pontuar os apontamentos trazidos por Difini (2008), que afirma que  

 

[...] o conceito jurídico de tributos só poderá ser encontra pelo exame do 
direito positivo. Do contrário, poderemos construir um conceito político ou 
econômico, mas não jurídico. Conceito jurídico não existe abstratamente ou 
referenciado por ciências pré-jurídicas, ne é universal ou atemporal, porque 
sempre construído em função de um determinada direito positivo (DAFINI, 
2008, p.253).  

 

É justamente pelo fato de a definição apresentada pelo Código Tributário Nacional não 

ser perfeita, ainda que não se busque tal proeza, cabe analisar os elementos trazidos pelo texto 

legal, os quais contempla a:  

1. Prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir: o 

tributo é prestação pecuniária, ou seja, é a obrigação de prestar dinheiro ao Estado. Devido a 

essa característica, não se admite tributos cujo objeto sejam prestações in natura ou in labore.  

Como bem afirma o professor Eduardo Sabbag (2012), 

 

O caráter pecuniário é requisito infestável para a configuração do fenômeno 
tributário. Não há como estabelecer associação entre tributo e a obrigação 
que não seja pecuniária. [...] Assim, é defeso, em princípio, o pagamento de 
tributos em bens distintos de pecúnia (SABBAG, 2012, p. 379). 

 

No que tange à compulsoriedade do tributo, tem-se que o fato do dever jurídico 

tributário ser imposto coativamente pelo Estado ao contribuinte, mediante lei, independe da 

vontade do administrado, ou seja, a obrigação jurídica tributária surge ex lege¸ 

independentemente da vontade do sujeito passivo, do contribuinte, ou da prática por ele de 

qualquer ato ilícito. 



13 
 

Cristalizando o entendimento sobre a compulsoriedade da prestação, Paulo de Barros 

Carvalho (2004) assim pontua: “[...] prestação pecuniária compulsória que dizer o 

comportamento obrigatório de uma prestação em dinheiro, afastando-se de plano, qualquer 

cogitação inerente às prestações voluntárias" (CARVALHO, 2004, p. 25).  

2. Que não constituía sanção ou ato ilícito: a natureza do tributo não é sancionatória, 

como bem afirma Hugo de Brito Machado (2010), “[...] o tributo se distingue da penalidade 

exatamente porque esta tem como hipóteses de incidência um ato ilícito, enquanto a hipótese 

de incidência do tributo é sempre algo licito” (MACHADO, 2010, p. 64).  

Como síntese do exposto pelo autor acima, pode-se afirmar que quando o texto legal 

diz que tributo não constitui sanção de ato ilícito, está se afirmando que, na hipótese de 

incidência do tributo, não terá elemento maculado pela ilicitude.  

3. Instituída em lei: o tributo é prestação instituída por lei, sendo uma obrigação ex 

lege. É decorrência direta do princípio da legalidade tributária, disciplinado pelo artigo 150, I, 

da Constituição Federal (BRASIL, 1988). 

4. Cobrada mediante atividade plenamente vinculada, segundo o professor Hugo de 

Brito Machado (2010): 

Dizendo o CTN que o tributo há de ser cobrado mediante atividade 
administrativa plenamente vinculada, quer significar que a autoridade 
administrativa não pode preencher com seu juízo pessoal, subjetivo, o campo 
de indeterminação normativa, buscando realizada em cada caso a finalidade 
da lei. [...] Assim, a atividade de determinação e de cobrança do tributo será 
sempre vinculada a uma norma (MACHADO, 2010, p. 68). 

 

Superada a análise do conceito de tributo, cumpre esclarecer que no sistema tributário 

brasileiro há cinco espécies tributárias, a saber: os impostos, as taxas, as contribuições de 

melhoria, as contribuições sociais e o empréstimo compulsório. Passa-se a analisá-los de 

forma sucinta. 

Por imposto, define o artigo 16 do Código Tributário Nacional, que: “[...] é o tributo 

cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relativa ao contribuinte" (BRASIL, 1966). 

A taxa, de acordo com o artigo 77 do Código Tributário Nacional, é um tributo que 

tem "[...] como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou 

potencial, de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte" (BRASIL, 1966).  

No que concerne à contribuição de melhoria, Hugo de Brito Machado (2010), aduz 

que: 
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É o tributo cuja obrigação tem como fato gerador a valorização de imóveis 
decorrente de obra pública. Distingue-se do imposto porque depende de 
atividade estatal específica, e da taxa porque a atividade estatal de que 
depende é diversa. Enquanto a taxa está ligada exercício regular de poder de 
polícia, ou a serviço público, a contribuição de melhoria está ligada à 
realização de obra pública (MACHADO, 2010, p.72). 
 

Contribuições sociais são aquelas que, fundamentadas nos artigos 149 e 195 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), podem ser instituídas pela União Federal, com 

exceção da contribuição que servirá de custeio ao regime previdenciário, hipótese que os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios também poderão instituir. Frise-se que as 

contribuições sociais se dividem em três subespécies, sendo as do artigo 149 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), que são as contribuições de intervenção no domínio econômico, as 

contribuições de interesse de categorias profissionais e as disciplinadas pelo artigo 195, que 

fundamenta a instituição das contribuições de seguridade social.  

Há, ainda, os empréstimos compulsórios que, no capítulo que se destina organizar o 

sistema tributário nacional, estabelece que a União poderá instituir empréstimos 

compulsórios, com a finalidade de atender a despesas extraordinárias, decorrentes de 

calamidade, de guerra externa ou sua iminência, como também no caso de investimento 

público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.    

No entanto, mesmo existindo divergências quanto sua natureza, a maioria dos 

tributaristas brasileiros afirmam que o empréstimo compulsório é um tributo. Conforme 

pontua Difini (2008): 

 

Qualquer dúvida sobre serem, em face do direito brasileiro, os empréstimos 
compulsórios considerados tributos foi eliminada com a o advento do 
Emenda Constitucional n. 42, que deu a seguinte redação ao arts. 150, §1º, 
da CF: “ A vedação do inciso III, b, não se aplica aos tributos previstos no 
arts. 148, I, 153, I, II, IV e V; e 154, II; e a vedação do inciso III, c¸ não se 
aplica aos tributos previstos no arts. 148, I, 153, I, II, III e V. e 154, II, nem à 
fixação da base de cálculo dos impostos previsto nos arts. 155, III, e 156, I 
(DAFINI, 2008, p. 254). 

 

Impende neste momento pontuarmos duas finalidades dos tributos, visto que tal 

explicação será utilizada sobremaneira em todo o trabalho. De acordo com Baleeiro e 

Machado Segundo (2015), em obra intitulada “Uma introdução à Ciência das Finanças”, o 

Estado, na busca auferir dinheiro para satisfazer suas despesas, não possui diversificados tipos 

de meios, visto que hodiernamente não se utiliza mais a exploração de outros povos, restando 
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as rendas produzidas pelos bens e empresas do Estado, a cobrança de tributos e a fabricação 

de dinheiro.  

Dentro das opções acima mencionadas, os tributos constituem a principal receita 

financeira do Estado, tendo em geral caráter predominantemente fiscal, ou seja, busca 

essencialmente a arrecadação de recursos financeiros. Ocorre que, em muitos casos, por 

onerarem determinadas situações ou operações, tais tributos acabam por influenciar as 

escolhas dos agentes econômicos, assumindo um caráter extrafiscal. 

Leandro Paulsen (2012) diz que  

 

Trata de um tributo com finalidade extrafiscal quando os efeitos extrafiscais 
são não apenas uma decorrência secundária da tributação, mas seu efeito 
principal, deliberadamente pretendido pelo legislador que se utiliza do 
tributo como instrumento para dissuadir ou estimular determinadas condutas 
(PAULSEN, 2012, p. 9).  

 

A respeito dos tributos existentes no sistema pátrio, bem como o ente competente para 

instituí-los, dando uma ênfase maior aos tributos de competência da União, serão temas a 

serem aprofundados nos tópicos seguintes.  

No que concerne aos tributos de competência dos munícipios, o texto constitucional, 

em seu artigo 156, disciplina que compete aos municípios a instituição do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana; imposto sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer 

título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 

sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição e imposto 

sobre serviços de qualquer natureza (BRASIL, 1988). 

Da competência dos Estados e ao Distrito Federal, estipula o artigo 155 da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), que esses entes federativos devem instituir o imposto 

sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos; sobre a propriedade 

de veículos automotores e, por fim, sobre as operações relativas à circulação de mercadorias e 

sobre as prestações de serviços de transportes interestadual e intermunicipal e de 

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. 

Quanto aos tributos que estão a cargo da União instituir, o artigo 153 da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988) disciplina que compete à União instituir impostos sobre, importação 

de produtos estrangeiros; exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou 

nacionalizados; renda e proventos de qualquer natureza; produtos industrializados; operações 

de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; propriedade 

territorial rural e grandes fortunas, nos termos de lei complementar. 
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Chama-se atenção para os tributos de competência da União, ao passo que se trata da 

maior fonte de arrecadação entre os entes federativos, e que por meio de alguns dos tributos 

acima mencionados, poderá intervir na economia, como será aprofundado no decorrer do 

estudo.  

 

3. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ORDEM ECONÔMICA 

 

3.1 ORDEM ECONÔMICA: ANÁLISE CONCEITUAL 

 

Impende neste momento esclarecer conceitualmente o que é compreendido pelo termo 

ordem econômica, visto que conforme bem assevera Eros Roberto Grau (2010), a 

ambiguidade dessa expressão é sempre tormentosa. 

Somando ao alto nível de ambiguidade dita pelo autor, Goffredo da Silva Telles Júnior 

(1980) defende que o vocábulo ordem traz em si uma nota de desprezo à desordem, mesmo 

que, em verdade, tal desordem não exista, pois o autor afirma a desordem seria apenas uma 

ordem da qual não se está de acordo.  

A fim de se compreender as distintas conotações sob a expressão usada, as 

observações de Vital Moreira são essenciais: 

 
Em um primeiro sentido, “ordem econômica” é o modo de ser empírico de 
uma determinada economia concreta; a expressão, aqui, é termo de um 
conceito de fato e não um conceito normativo ou de valor (é conceito do 
mundo do ser, portanto); o que caracteriza é a circunstância de referir-se não 
a um conjunto de regras ou normas reguladoras de relações sociais, mas sim 
a uma relação entre fenômenos econômicos e materiais, ou seja, relação 
entre fatores econômicos concreto; conceito do mundo do ser, exprime a 
realidade de uma inerente articulação do econômico de fato; Em um segundo 
sentido, “ordem econômica” é a expressão que designa o conjunto de todas 
as normas (ou regras de conduta), qualquer que seja a sua natureza (jurídica, 
religiosa, moral etc.), que respeitam à regulação do comportamento dos 
sujeitos econômicos; é o sistema normativo (no sentido sociológico) da ação 
econômica; Em um terceiro sentido, “ordem econômica” significa ordem 
jurídica economia (MOREIRA, 1973, p. 67-71). 

 

Verifica-se que é basilar a compreensão dos sentidos pontuados por Vital Moreira 

(1973), pois, sua elucidação é indispensável para a correta compreensão das sentenças que 

emprega o vocábulo. 

Em análise ao artigo 170 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), artigo que abre o 

título VII, denominado da "Ordem Econômica e Financeira", esperava-se que a expressão 

refletisse o sentido apontado por Vital Moreira (1973) na qual a alusão a “ordem econômica” 
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indicasse uma parcela da ordem jurídica, ou seja, do mundo do dever ser. Isso, contudo, não 

ocorre, como esclarece o professor Eros Roberto Grau (2010): 

 

A leitura do art. 170 [Constituição Federal], que introduz aquele Título VII, 
o deixará [...], no mínimo perplexo. E isso porque neste artigo 170 a 
expressão é usada não para conotar o sentido que supunha nele divisar (isto 
é, sentido normativo), mas sim para indicar o modo de ser da economia 
brasileira, a articulação do econômico, como fato, entre nós (isto é, “ordem 
econômica” como conjunto das relações econômicas) (GRAU, 2010, p. 65). 

 

Em continuidade seu pensamento de Grau (2010), com o intuito de “reescrever” o 

disposto, dando o real sentido, assim o faz: 

 

Analisando, porém, com alguma percuciência o texto, o leitor verificará que 
art. 170 da Constituição, cujo enunciado é, inquestionavelmente, normativo, 
assim deverá ser lido: as relações econômicas – ou a atividade econômica – 
deverão ser (estar) fundadas na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tendo por fim (fim delas, relações econômicas ou atividades 
econômicas) assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios [...](GRAU, 2010, p. 65). 

 

Com o objetivo de trazer à tona o real sentido do termo “ordem econômica”, o 

professor Grau (2010) evidencia que a norma-objetivo, indicada no artigo 170 da 

Constituição, mesmo que tenha sido utilizada para designar uma realidade do mundo do ser, 

os artigos que o sucedem dispõe sobre normas que estão abarcadas na ordem jurídica, que se 

refere como ordem econômica, sendo, portanto, o mundo do dever ser.  

Por isso, o autor explica que o artigo 170 poderia ser completado nos seguintes 

termos:  

A ordem econômica deverá estar fundada na valorização do trabalho 
humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência 
digna, conforme os ditames da justiça social, observados determinados 
princípios [...]. Bem defina, destarte, como me parecer ter restado, a 
distinção entre ordem econômica – mundo do ser – e ordem econômica – 
mundo do dever ser, e estipulado que este ensaio tem carácter jurídico e não 
econômico, é nítida a qualificação desta última (que é a ordem da qual 
cogito) como parcela da ordem jurídica (GRAU, 2010, p. 181). 

 

Em conclusão, tem-se por ordem econômica o conjunto de normas que define, 

institucionalmente, um determinado modo de produção econômica. Assim, ordem econômica, 

parcela da ordem jurídica (mundo do dever ser), não é senão o conjunto de normas que 

institucionaliza uma determinada ordem econômica (mundo do ser) (GRAU, 2010). 
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3.2 FORMAS DE INTERVENÇÃO A ORDEM ECONÔMICA 

 

Antes de se classificar as formas de intervenção, é preciso esclarecer o significado da 

terminologia intervenção e atuação estatal. Para o professor Eros Grau (2010): 

 

O vocábulo não são absolutamente, mas apenas relativamente, 
intercambiáveis. Intervenção indica, em sentido forte (isto é, na sua 
conotação mais vigorosa), no caso, atuação estatal em área de titularidade do 
setor privado; atuação estatal, simplesmente, ação do Estado tanto na área de 
titularidade própria quanto em área de titularidade do setor privado [...] O 
vocábulo intervenção, então, veiculado em sentido forte, indica atuação em 
área de outros, isto é, naquela esfera, do privado (GRAU, 2010, p. 92). 

 

Em outros termos, o que o professor Eros Grau entende pode intervenção consiste na 

atuação do Estado na atividade econômica em sentido estrito, diferentemente da atuação 

estatal, que atuaria no campo da atividade econômica em sentido amplo; sendo na atuação 

estatal no campo da atividade econômica em sentido estrito que repousa as transformações 

experimentada pelo direito, especialmente no que concerne ao regime dos contratos.  

Para entender como o Estado vem atuando na atividade econômica, é necessário 

lembrar que em um modelo ideal de liberalismo econômico, imperava o voluntarismo 

contratual, ou seja, as partes tinham liberdade de transformar em ato toda sua potência de 

vontades. Ocorre que, com a ampliação das funções do Estado, houve a necessidade de 

condicionar e até mesmo direcionar o exercício das vontades, passando da era do 

voluntarismo para o dirigismo contratual. Nesse sentido, Eros Grau (2010) afirma: 

 

Os contratos [...] se transformam em condutos de ordenação dos mercados, 
impactados por normas jurídicas que não se contêm nos limites do Direito 
Civil: preceitos que instrumentam a intervenção do Estado sobre o domínio 
econômico, na busca de soluções de desenvolvimento e justiça social, 
passam a ser sobre eles apostos (GRAU, 2010, p. 93). 

 

Isso posto, cabe aqui classificar as formas de atuação do Estado em relação ao 

processo econômico, sendo três modalidades de intervenção, quais sejam: intervenção por 

absorção ou participação, intervenção por direção e intervenção por indução. 

Por intervenção por absorção ou participação, o Estado atua intervindo no domínio 

econômico, desenvolvendo ação, como agente econômico. Será por absorção quando o Estado 

assume de forma integral o controle dos meios de produção, ou seja, o Estado atua em regime 

de monopólio, diferente de quando atua por participação, quando assume parte dos meios de 

produção, atuando em regime de competição com empresas privadas. 
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Na segunda e na terceira formas de intervenção, o Estado atua sobre o domínio 

econômico, desenvolvendo ações como regulador. Ao atuar por direção, exerce certa pressão 

sobre a economia, criando normas de comportamento para os sujeitos da atividade econômica.  

No que tange à intervenção por indução, o Estado “[...] manipula os instrumentos de 

intervenção em consonância e na conformidade das leis que regem o funcionamento dos 

mercados” (GRAU, 2010, p.275).  

Impende o aprofundamento do estudo acerca da modalidade de intervenção por 

indução, visto que o objeto deste trabalho se concentra em uma as formas de intervenção 

dessa modalidade, ou seja, a extrafiscalidade dos tributos.  

Pontuando ainda os ensinamentos do professor Eros Roberto Grau (2010) no tocante 

às normas de intervenção por indução, verifica-se 

 

No caso das normas de intervenção por indução defrontamo-nos com 
preceitos que, embora prescritivos (deônticos), não são dotados da mesma 
carga de cogência que afeta as normas de invenção por direção. Trata-se de 
normas dispositivas. [...], nelas, a sanção, tradicionalmente manifestada 
como um comanda, é substituída pelo expediente do convite (GRAU, 2010, 
p.278). 

 

No mesmo sentido, Washington Peluso Albino de Souza (1980), entende que as 

normas de indução buscam “[...] incitações, estímulos, incentivos, de toda ordem, oferecidos, 

pela lei, a quem participe de determinada atividade de interesse geral e patrocinada, ou não, 

pelo Estado” (SOUZA, 1980, p. 122), como redução ou isenção de tributos, preferência à 

obtenção de crédito, subsídio etc., mediante o que Norberto Bobbio denomina universo do 

direito premial.  

Por fim, cabe destacar que a invenção por indução, nem sempre é positiva, como 

explica o professor Eros Grau (2010): 

 
Nem sempre a indução manifestar-se-á em termos positivos. Também há 
norma de intervenção por indução quando o Estado, onera por imposto 
elevado o exercício de determinado comportamento, tal como no caso de 
importação de certos bens [...]. A nora não proíbe a importação desses bens, 
mas onera de tal sorte que ela se torna economicamente proibitiva (GRAU, 
2010, p. 149).  

 

Nota-se que a extrafiscalidade é uma forma de intervenção por indução, como será 

evidenciado nos tópicos subsequentes, pela sua utilização em um cenário de crise provocado 

pela pandemia do Novo Coronavírus. 
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4. CRISE ATUAL DA ECONOMIA: EFEITOS DA PANDEMIA NO BRASIL 

 

Por certo, os efeitos da pandemia causada pelo coronavírus constituem uma realidade 

na vida de todos que estão sentindo durante os últimos meses as mudanças substanciais 

causadas não só na rotina social, como também econômica, que por sinal, tem repercussões 

assimétricas. 

 De acordo com o Ministério da Saúde3, o Brasil atingiu o número de 4.800,523 de 

infectados, dos quais vieram a óbito 145.388 brasileiros até o dia 2 de outubro de 2020. 

Como forma de aumentar os cuidados, o Governo Brasileiro buscou tomar várias 

medidas, com o fito de minorar tais efeitos, não só na saúde da população, mas também na 

economia doméstica, acontece que tais medidas têm impacto econômico, como bem relata 

Senhoras: 

 

O combate à pandemia requer medidas de restrição de funcionamento da 
maioria dos estabelecimentos, incluindo vários já afetados pelo “isolamento 
social”, como cinemas, hotéis, restaurantes, oficinas etc. Os setores da 
construção civil, transportes, comércio e outros serviços, que devem estar 
entre os mais afetados, em função do elevado nível de informalidade. 
Paralelamente, a crise afetará de forma desproporcional a micro, pequenas e 
médias empresas que terão dificuldades em lidar com a acelerada queda de 
receitas. Essas são também as empresas que mais empregam, inclusive 
trabalhadores sem carteira [...]. Se medidas não forem adotadas, o 
desemprego vai subir vertiginosamente. Sem renda, e quase sempre sem 
reservas financeiras, os trabalhadores informais e os de baixa renda passarão 
dificuldade para sobreviver (SENHORAS, 2020, p.25). 

 

Em conformidade com essa visão, os dados referentes ao segundo trimestre de 2020 

apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) registraram uma taxa 

de desemprego em 11,8%, o que equivale a 12,8 milhões de pessoas desempregadas. 

No que tange ao PIB, de acordo com o Ministério da Economia4, o Brasil registrou 

uma queda de 1,5% no primeiro trimestre em razão da pandemia em relação à projeção 

realizada em 15 de setembro de 2020, a qual apontou que haveria uma queda de 4,7% do PIB 

no ano de 2020. 

No que concerne ao campo empresarial, segundo pesquisas realizadas pelo IBGE em 

2020, 33,5% das empresas em funcionamento reportaram que a pandemia teve um efeito 

                                                            
3 Ministério da Saúde – “Painel Coronavírus”. Portal Eletrônico [2020]. Disponível em: 
(https://covid.saude.gov.br/). Acesso em: 03/10/2020) 
4 Ministério da Economia – “Economia Covid”. Portal eletrônico [2020]. Disponível em: 
(https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/maio/brasil-registra-queda-de-1-5-no-pib-do-
primeiro-trimestre-devido-a-pandemia). Acesso em: 03/10/2020. 
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negativo sobre o estabelecimento; 8,1% alegaram que houve a necessidade de reduzir o 

número de funcionários; 32,9% indicaram a diminuição sobre as vendas ou sobre os serviços 

comercializados; 31,4% relataram dificuldades para fabricar produtos ou atender clientes; 

46,8% indicaram dificuldade para acessar fornecedores de insumos, matérias-primas ou 

mercadorias e 40,3% indicaram dificuldade para realizar pagamentos de rotina. 

Diante desse cenário, o questionamento que se levanta é se é possível minorar tais 

efeitos por meio da intervenção do Estado na economia via tributos; ou, ainda, seria possível a 

tributação ajudar em um cenário de crise? 

 

4.1 A INTERVENÇÃO DO ESTADO NA ECONOMIA POR INDUÇÃO – 

EXTRAFISCALIDADE DOS TRIBUTOS 

 

Tendo em vista que já fora conceituado o que é intervenção do Estado na economia 

por indução, bem como a função extrafiscal dos tributos, passa-se a analisar como os 

impostos federais – IOF, IPI, II -, descritos no artigo 153 da Constituição Federal (BRASIL, 

1988) servem como auxílio ao estímulo e/ou desestímulo de condutas que impactam na 

economia nacional. 

Impende esclarecer que não é objetivo desse trabalho analisar as medidas tomadas 

pelo atual governo como forma de minorar os efeitos da pandemia, mas apenas examinar as 

ações concernentes aos impostos federais, não adentrando em outras medidas que de forma 

indireta também afetam a economia. 

Em relação à análise do imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro - IOF, 

ou relativos a títulos ou valores mobiliários, tabulado pelo artigo 153, V, da Constituição 

Federal (BRASIL, 1988), disciplinado pelo artigo 63 e seguintes, do Código Tributário 

Nacional (BRASIL, 1966). Sua extrafiscalidade é evidenciada pelo artigo 65, do Código 

Tributário Nacional, que afirma: "O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites 

estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do imposto, a fim de ajustá-los 

aos objetivos da política monetária" (BRASIL, 1966). 

Segundo Sacha Coêlho (2004), 

 

O IOF nasceu como imposto extrafiscal para equalizar o mercado financeiro, 
daí a licença para o Executivo manejar as suas alíquotas por ato 
administrativo, nos limites fixado em lei. O imposto, quanto aos seus fatos 
jurígenos, reporta-se às formas e conceitos de Direito Privado relativos aos 
contratos de câmbio, de seguro, crédito, e os concernentes a títulos e valores 



22 
 

mobiliários, normatizados nos Códigos Civil [...] e regrados pelos órgãos de 
controle dos mercados financeiros (COÊLHO, 2004, p. 536). 

 

Como forma de intervir na economia por meio de tal imposto, o governo brasileiro, 

por intermédio do Ministério da Economia5, em 2 de abril de 2020, informou que iniciaria um 

amplo programa de crédito para empresas e para o setor produtivo, com juros reduzidos e 

alíquotas de IOF zeradas por um período de 90 dias. O impacto da referida medida estava 

estipulado à época em R$ 7 bilhões. 

Ainda no que concerne ao IOF, em 3 de julho de 2020, o Ministério da Economia6 

prorrogou por mais 90 dias a redução da alíquota, reduzindo também pelo mesmo período a 

alíquota adicional do IOF de 0,38%, o que traria maior impacto para as empresas e pessoas 

físicas, uma vez que naquele momento precisava de maior liquidez. Com tal renúncia fiscal, o 

valor estimado para o trimestre seria de R$ 7,051 bilhões. 

Por fim, em 2 de outubro de 2020, O Ministério da Economia7 estendeu a redução da 

alíquota até dia 31 de dezembro de 2020, continuando a beneficiar tanto as pessoas físicas, 

como as jurídicas, havendo uma renúncia fiscal para o trimestre de R$ 6,2 bilhões. 

Face ao exposto, é possível analisar o imposto estipulado pelo artigo 153, IV, da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988), disciplinado nos artigos 46 e seguintes, do Código 

Tributário Nacional (BRASIL, 1966), a saber, o imposto sobre produtos industrializados.  

Como introito a esse imposto, cumpre pontuar que por um imperativo constitucional, o 

referido imposto adota o princípio da seletividade, como se pode notar no artigo 153, §3º, da 

Constituição Federal (BRASIL, 1988). Por princípio da seletividade, Sacha Coêlho (2004) 

assim o entende: 

 

O princípio da seletividade visa, em princípio, o consumidor final. É para ele 
a “essencialidade” do produto posto ao consumo. Remédios, por exemplo, 
devem ter alíquotas menores que bebidas, cigarros e refrigerantes. Daí se 
conclui que o legislador e o administrador não são livres para dizer que 
produto é ou não é essencial. Devem, com razoabilidade, atentar, para a 
Constituição. Quem fixa a base de cálculo é o legislador, mas as alíquotas do 
imposto são fixadas pelo Executivo, dentro dos limites fixados em lei, por 
atos administrativos (COÊLHO, 2004, p. 531). 

                                                            
5  Ministério da Economia – “Covid-19”. Portal eletrônico [2020]. Disponível em: 
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/governo-prorroga-prazo-para-contribuicoes-e-
entrega-do-irpf-e-desonera-iof-para-operacoes-de-credito. Acesso em: 3 out. 2020. 
6 Ministério da Economia – “Covid-19”. Portal eletrônico [2020]. Disponível em: 
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/julho/reducao-do-iof-sobre-operacoes-de-credito-e-
prorrogada-por-mais-90-dias. Acesso em: 3 out. 2020. 
7 Ministério da Economia – “Covid-19”. Portal eletrônico [2020]. Disponível em: 
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/reducao-do-iof-incidente-sobre-operacoes-
de-credito-e-prorrogada-por-mais-por-mais-90-dias. Acesso em: 3 out. 2020. 
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Nesse sentido, o Estado brasileiro por meio do Ministério da Economia8, publicou em 

1º de abril de 2020, o Decreto n. 10.302/2020, o qual zerava até o dia 30 de setembro do 

mesmo ano as alíquotas do IPI de artigos de laboratório ou de farmácia, luvas e termômetros 

clínicos. Como resultado, a renúncia fiscal ficou estabelecida em R$ 26,6 milhões. 

Ainda no âmbito do IPI, em 2 de outubro de 2020, o Ministério da Economia9 

informou que havia publicado o Decreto n. 10.503/2020, prorrogando até 31 de dezembro de 

2020 a medida que zerava a alíquota para artigos de laboratório ou de farmácia, luvas e 

termômetros clínicos. A renúncia fiscal resultante de tal medida é de R$ 634,05 milhões 

durante o período de sua vigência.  

Em conclusão às analises dos impostos que foram utilizados pelo Estado brasileiro na 

pandemia causada pelo novo coronavírus, tem-se o imposto de importação, estipulado pelo 

artigo 153, I, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e disciplinado pelos artigos 19 e 

seguintes, do Código Tributário Nacional (BRASIL, 1966) 

Em exame à possibilidade de variar a alíquota, dando um efeito extrafiscal a esse 

imposto, Sacha Coêlho assim aduz, “O Executivo pode variar a alíquota do imposto para 

evitar o dumping e para harmonizar a intercadência de preços entre o mercado interno e 

externo” (COÊLHO, 2004, p. 516). 

Como se verifica, tal imposto pode ser utilizado para facilitar ou incentivar a 

importação de determinado produto, bem como a desestimular a compra e entrada de produtos 

estrangeiro. 

No que tange ao referido imposto, o Estado brasileiro em 18 de março de 202010, por 

meio do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Camex), aprovou a 

zeragem da alíquota de II para 50 produtos médicos e hospitalares necessários ao combate da 

pandemia.  

A lista que abrange os produtos totalizou aproximadamente US$ 1,3 bilhão em 2019. 

Tal lista veio sendo alterada com o fito de aumentar os produtos nelas inseridas, como a 

                                                            
8 Ministério da Economia – “Covid-19”. Portal eletrônico [2020]. Disponível em: 
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/abril/decreto-amplia-lista-de-produtos-medico-
hospitalares-com-ipi-zerado. Acesso em: 3 out. 2020. 
9 Ministério da Economia – “Covid-19”. Portal eletrônico [2020]. Disponível em: 
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/outubro/decreto-prorroga-ate-31-de-dezembro-
aliquota-zero-de-ipi-para-produtos-medico-hospitalares. Acesso em: 3 out. 2020. 
10 Ministério da Economia – “Covid-19”. Portal eletrônico [2020]. Disponível em: 
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/noticias/2020/marco/camex-zera-imposto-de-importacao-de-50-
produtos-para-combate-ao-coronavirus. Acesso em: 3 out. 2020. 
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conferida pela Resolução nº 22/2020, que aumentou mais 61 produtos; a Resolução nº 

28/2020, que incluiu mais 111 itens; Resolução nº 31/2020, inserindo mais 41 produtos; 

Resolução nº 33/2020, incluindo mais 81 itens; Resolução nº 44/2020, insere mais 118 

produtos; Resolução nº 90/2020, insere mais 12 produtos.  

Como se verifica, a intervenção do Estado por meio da tributação é viável e traz 

grandes benefícios ao país que passa por uma crise sem precedentes. Sabe-se que as medidas 

supracitadas não bloquearão o efeito perverso causado pela pandemia, mas certamente vem 

auxiliando na minoração do impacto, inclusive na área econômica. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Em face do que foi exposto, foi possível verificar que o Estado brasileiro se utilizou da 

forma de intervenção por indução, por meio da extrafiscalidade dos tributos, para que pudesse 

estimular e/ou desestimular a conduta da sociedade. 

Verificou-se que ao zerar a alíquotas de IOF, o Estado brasileiro procurou estimular as 

empresas a buscar créditos junto às instituições financeiras como forma de fomentar seus 

negócios, dando ao setor produtivo uma opção para dar continuidade à produção de materiais 

elementares ao combate da Covid-19. 

A mesma forma de intervenção é evidenciada pela utilização do IPI que, ao zerar sua 

alíquota, buscou incentivar a fabricação de produtos que seriam utilizados pela linha de frente 

do combate, especialmente aqueles voltados para a área da saúde.  

Por fim, mas não menos importante, fez-se o uso do Imposto de Importação, que ao 

zerar sua alíquota, intencionou estimular a importação daqueles produtos que não teriam 

oferta suficiente dentro do mercado interno, seja pela alta demanda, seja por ser produzido 

apenas no exterior.  

Dessa forma, conclui-se que o Estado brasileiro vem interferindo na ordem 

econômica, por meio da tributação, na tentativa de equilibrar a economia doméstica, 

minorando os efeitos perversos da pandemia. 
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