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RESUMO 
 
LIMA, Mário Jorge Philocreon de Castro. O confronto dos programas de recuperação fiscal 

com a isonomia tributária: necessidade e viabilidade da solução jurídica. 2005. f. 397. Tese 
de Doutorado – Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade 
Federal de Pernambuco, Recife. 
 
A tese tem como objetivo a investigação da compatibilidade dos Programas de Recuperação 
Fiscal Refis e Paes com a Constituição. Os Programas intentam estimular a atividade 
econômica, promovendo facilidades fiscais especiais de oferta temporária, em incentivo aos 
contribuintes inadimplentes à retomada do pagamento de seus passivos tributários pendentes. 
A investigação constata que os Programas significam inovação temerária para o Sistema 
Tributário Nacional, porque seus limites temporais violam o Princípio da Igualdade 
constitucional, no que tange à Isonomia Tributária, com reflexos ofensivos sobre os Princípios 
Republicano, da Segurança Jurídica e da Moralidade. Os Programas também atentam contra 
as normas constitucionais programáticas da ordem econômica. O confronto dos Programas 
com princípios axiológicos e programáticos constitucionais induzem sua retirada do 
ordenamento, mas sua vigência inconteste se traduz em realidade jurídica que desaconselha 
esta decisão, obrigando que se encontre uma solução jurídica conciliatória na instância 
judicial, onde o contribuinte interessado deve obter sua inclusão extemporânea nos 
Programas, segundo seu interesse, através de ação ordinária tramitada em regime de controle 
difuso de constitucionalidade, em atendimento à Isonomia de tratamento fiscal 
 
 
Palavras-chave: 1. Recuperação econômica; 2. Igualdade; 3. Direito tributário 
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ABSTRACT 
 
LIMA, Mário Jorge Philocreon de Castro. The confront of the tax indebt recovery programs 

with the tax equality: necessity and availability of the judicial solution. 2005. f. 397. PhD – 
Centro de Ciências Jurídicas / Faculdade de Direito do Recife, Universidade Federal de 
Pernambuco, Recife. 
 
The thesis intends to inquire about the compatibility of the Tax Indebt Recovery Programs 
Refis and Paes, in presence of Constitution. The Programs aim to stimulate the economic 
activity, through short term offering of special tax favours, to encourage the indebted tax 
payers to restore the payment of their indebt passive. The inquire confirms that the Programs 
induce reckless innovation for National Tax System, because their temporal limitations hurt 
the Principle of Equality, just on the taxation equality, and extend the damage on others 
constitutional principles, as Republican Order, Legal Liability and Moral Law. Besides, the 
Programs injury the constitutional rules for economic order, too. The Programs unconformity 
before the Constitution induces their banishment out of tax law system, but they remain 
enacting inside the juridical order without objection. This legal truth contests the expelling of 
Programs from legal order and demands another judicial solution, that should be the 
extemporaneous admission of indebted tax payers inside the Programs, through a common 
lawsuit, coursing on the diffuse control of constitutionality, attending the right of Tax 
Equality. 
 
Keywords: 1. Economic recovery; 2. Equality; 3. Tax Law 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho tem como objetivo a investigação da compatibilidade dos Programas de 

Recuperação Fiscal REFIS e PAES com a Constituição Federal. 

 Os Programas foram lançados pelos sucessivos governos brasileiros nos últimos cinco 

anos, sob justificativa de estímulo à atividade econômica, e seu conteúdo essencial.consiste na 

oferta de facilidades fiscais, em incentivo aos contribuintes inadimplentes à retomada do 

pagamento de seus passivos tributários pendentes, em troca de regularização fiscal. 

 A motivação para o trabalho decorre da percepção sensível de que esses Programas, 

promovidos através de legislações especiais e de oferta temporária, significam inovação 

temerária para o funcionamento do Sistema Tributário Nacional. 

Isso, porque os Programas de Recuperação Fiscal sugerem violação ao âmago da 

Constituição, assentado no Princípio da Igualdade, especificamente sobre seu componente 

essencial, a Isonomia Tributária, porque aparentam promover a desigualdade entre 

contribuintes e mesmo a desigualdade entre cidadãos, no que diz respeito a aproveitamento de 

incentivos econômicos e partilha de encargos públicos.  

Nesse sentido, o trabalho se desenvolve pela solução de dois problemas sucessivos:  - 

o primeiro, consiste em investigar se os Programas ofendem ou não ofendem a Isonomia 

Tributária constitucional, e  – o segundo, dependente da solução do primeiro, qual a solução 

jurídica capaz de manter a eficácia das normas dos Programas integrada com o sistema de 

valores constitucional. 

A investigação do primeiro problema pode resultar em duas hipóteses de solução: - 

primeira, os Programas estão adequados com o Princípio da Igualdade e seu componente 

Isonomia Tributária; - a segunda, os Programas estão incompatíveis com a Isonomia 

constitucional.  
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Na primeira hipótese, temos que os Programas são plenamente válidos no sistema 

jurídico e aptos a produzir efeitos sobre a sociedade brasileira. Na segunda hipótese, se a 

investigação conclui pela incompatibilidade dos Programas para com o Princípio da Igualdade 

e a Isonomia Tributária, sobressai-se então que os Programas não podem coexistir no 

ordenamento brasileiro, em conflito com as normas constitucionais. 

Nessa segunda hipótese surge o segundo problema, da investigação da solução 

jurídica aplicável à incompatibilidade identificada, que obriga duas hipóteses possíveis de 

solução: - a primeira, o reconhecimento da nulidade dos Programas, em razão de conflito com 

a Constituição, e sua retirada do ordenamento com efeitos ex-tunc, segundo a doutrina 

clássica para esta situação jurídica; - a segunda, a busca de uma solução jurídica capaz de 

conciliar os Programas com a efetividade do sistema jurídico constitucional. 

Denote-se que a primeira hipótese de solução, do segundo problema, confronta com a 

realidade fática da vigência pacificada dos Programas, reforçada pela inexistência de qualquer 

interpelação no controle concentrado de constitucionalidade judicial, a respeito da Isonomia 

violada, deixando transparecer que os eventuais desvios realizados foram bem ‘absorvidos’ e 

o momento de combate jurídico teria sido superado. 

Em adendo, os efeitos prospectivos dos Programas duram períodos longevos e até 

seculares, no caso do REFIS. Logo, as anomalias que produzem, permanecem exercendo seus 

efeitos viciados por todo este tempo, enquanto houver contribuintes sob seus regimes.  

Essas realidades fáticas, da eficácia pacificada e longeva dos Programas, reforçam o 

imperativo da NECESSIDADE do encontro de uma solução jurídica satisfatória e suficiente 

para restaurar a ISONOMIA constitucional ofendida..  

Na investigação daquela segunda hipótese de solução para o segundo problema, o 

trabalho se desdobra na identificação de uma Solução Jurídica capaz de restaurar a efetividade 
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da Isonomia determinada na Constituição na demonstração de sua VIABILIDADE 

PROCESSUAL E JURISPRUDENCIAL. 

A TESE a desenvolver, então, consiste em delinear o CONFRONTO dos Programas 

de Recuperação Fiscal com a ISONOMIA constitucional, verificar a NECESSIDADE de uma 

SOLUÇÃO JURÍDICA, e propor esta Solução, demonstrando sua capacidade e suficiência, 

conforme a hermenêutica doutrinária e jurisprudência vigentes, para conciliar a eficácia 

daqueles Programas com a Constituição.  

Para percorrer esse roteiro, o trabalho se divide em três partes, cujos conteúdos são 

descritos nos enunciados que as intitulam: Parte I – Programas de Recuperação Fiscal: 

Descrição e Natureza Jurídica; Parte II – Diagnóstico do Confronto dos Programas com a 

Constituição;  Parte III – Viabilidade da Solução Jurídica Proposta. 

Na Parte I, se realiza uma descrição do conteúdo dos Programas e a pesquisa sobre as 

discussões realizadas nas casas parlamentares durante o processamento legislativo, a partir do 

exame dos documentos ali produzidos, para verificar se o problema do eventual conflito dos 

Programas com a Isonomia constitucional teria sido levantado, discutido ou superado nas 

apreciações de órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo. 

A pesquisa documental constata que o problema da Isonomia não foi enfrentado 

naquele processamento, e então se confirma a NECESSIDADE de uma solução, em razão da 

convicção latente de que os Programas conflitam com a Constituição. Assim, finaliza-se a 

Parte I, apresentando-se a SOLUÇÃO JURÍDICA que se entende satisfatória e viável, para 

restauração da efetividade constitucional. 

Na Parte II, intenta-se informar COMO e POR QUE os Programas de Recuperação 

Fiscal estão em conflito com a ISONOMIA e outros valores constitucionais. Para isso, 

analisa-se primeiro o contraste das normas dos Programas com princípios axiológicos 

relevantes da Constituição, assinalando sua desarmonia com aqueles valores. 
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Em seguida, considerando que os Programas de Recuperação Fiscal se justificam 

como estimulantes da atividade econômica, torna-se necessário estender a investigação 

também à verificação de sua compatibilidade para com as normas programáticas da ordem 

econômica estatuídas na Constituição. Assim, reforça-se o imperativo da NECESSIDADE de 

uma SOLUÇÃO JURÍDICA. 

Na Parte III, desenvolve-se o teste e a defesa da VIABILIDADE da SOLUÇÃO 

JURÍDICA proposta, que se inicia pela análise dos Programas e da Solução Proposta perante 

os Princípios de Interpretação Constitucional. 

Em seguida, labora-se a viabilidade processual da solução, pela análise das 

modalidades de processamento disponíveis no ordenamento brasileiro, para condução de lides 

que impugnam a constitucionalidade de atos legislativos. Por fim, pesquisa-se na 

jurisprudência dominante dos tribunais superiores, as decisões de mérito que sustentam ou 

contrariam a viabilidade da Solução Proposta. 

    

Realizada a apresentação técnica do trabalho, cabe ainda uma apresentação filosófica, 

na qual pretendemos expor as raízes da busca por Justiça que o motiva. 

Para isto, buscamos inspiração em texto curioso da literatura religiosa cristã, a 

Parábola do Feitor Infiel, de solução inusitada, posto que, conflitante com o sentido de justiça 

humana. 

O FEITOR INFIEL: Dizia também a seus discípulos: Havia um homem rico que 
tinha um feitor, o qual foi acusado diante dele de ter dissipado seus bens. Ele 
chamou-o e disse-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua 
administração, porque não mais poderás ser feitor. Então, o feitor disse consigo: 
Que farei, visto que meu senhor me tira a administração? Lavrar não posso, de 
mendigar, tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que, quando for removido 
da administração, haja quem me receba em sua casa. Tendo chamado, pois, cada 
um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: Quanto deves ao meu senhor? 
Ele respondeu: Cem cados de azeite. Então disse-lhe: toma tua caução, senta-te 
depressa e escreve cinqüenta. Depois disse a outro: E tu quanto deves? Ele disse: 
Cem medidas de trigo. Disse-lhe: toma a tua caução e escreve oitenta. E o Senhor 
louvou o feitor iníquo, por ter procedido sagazmente, porque os filhos deste século 
são mais hábeis no trato com os seus semelhantes que os filhos da luz. (Lucas, 16 
v. 1,8) 
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Na parábola, o Senhor altíssimo não condena nem pune a esperteza, como se espera 

entre os homens, mas até a louva admirado, e reconhece que, no mundo dos homens, vale ser 

esperto, uma vez que, para os filhos da luz está reservado o reino celeste. 

A parábola é um convite à esperteza, que ofende à moral dos homens, por isso, sua 

compreensão exige a consulta à moral divina. A interpretação eclesiástica da parábola, 

esclarece que o Senhor não aprovou a fraude nem manteve o feitor, mas que a esperteza 

também deve ser usada no mundo dos homens para levar almas para o reino de Deus. 

 Aproximando a situação relatada na parábola para com os Programas de Recuperação 

Fiscal, constata-se que, através destes, também se pratica esperteza de mesmo quilate, que 

também permanece impune, talvez por razões de ‘tolerância jurídica’ (Atienza & Manero, p. 

116) ou de ‘Graça’ (Radbruch, p. 259) como símbolos da existência  de valores mais 

profundos para o Direito. 

Entretanto, as sociedades ocidentais abandonaram, há séculos, as fundamentações de 

Justiça Divina para seu Direito. Logo, a anomalia denunciada neste trabalho não pode deixar 

de ser solucionada, senão pela própria Justiça dos Homens. 
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PARTE I – PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO FISCAL: DESCRIÇÃO 

E NATUREZA JURÍDICA 

 

CAPÍTULO 1 – RESUMO DESCRITIVO DOS PROGRAMAS E DE SUA 

ELABORAÇÃO 

 

1.1 – Histórico da Edição dos Programas REFIS e PAES 

 

 Os Programas de Recuperação Fiscal REFIS e PAES, que foram sucessivamente 

introduzidos no sistema tributário nacional, representaram significativa inovação nas 

alternativas de regularização fiscal oferecidas ao contribuinte, desde o surgimento do Estado 

brasileiro. 

 O primeiro deles, o Programa REFIS, foi lançado no governo de Fernado Henrique 

Cardoso, em 06/10/1999, através da Medida Provisória nº 1.923. Por suas disposições, os 

contribuintes brasileiros recebiam oferta de restauração da sua regularidade fiscal, em troca de 

retorno ao pagamento do seu passivo fiscal pendente, através de longo parcelamento atrelado 

proporcionalmente a sua capacidade de pagamento, além de incentivos de redução daquele 

passivo, pela anistia parcial das penalidades e pela aplicação de taxa de juros mitigada com 

relação à taxa aplicável aos passivos tributários em geral. 

 O Programa REFIS admitia a inclusão nos seus benefícios de débitos fiscais de 

pessoas jurídicas para com a União, referentes a tributos e contribuições administrados pela 

Receita Federal ou pelo INSS, que estivessem constituídos ou não, inscritos ou não em dívida 

ativa, ajuizados ou não, com exigibilidade suspensa ou não, e até mesmo aqueles débitos 

referentes a tributos retidos de outros contribuintes e porventura não recolhidos. 
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 Na versão final do Programa REFIS, consagrada pela conversão da MP nº 2004-5 na 

lei nº 9.964, de 10/04/2000, introduziu-se também uma modalidade alternativa de 

parcelamento especial, extensível à inclusão de débitos de origem não tributária inscritos em 

dívida ativa, mas excluindo débitos referentes ao ITR. 

 Além disso, o Congresso incluiu na versão final, um dispositivo estabelecendo a 

suspensão provisória da pretensão punitiva por crimes fiscais ou previdenciários vinculáveis 

com os débitos fiscais incluídos pelos aderentes no montante a ser consolidado, desde que 

ainda não denunciados no juízo criminal, estendendo os efeitos do programa ao âmbito penal. 

 O objetivo declarado do Programa REFIS, como se verifica na Exposição de Motivos 

nº 821, que acompanhou a remessa da MP 1.923 original ao Congresso, e na Exposição de 

Motivos nº 1.036/ MF, de 14/12/99, que encaminhou a MP nº 2004-31, consistia em oferecer 

aos contribuintes inadimplentes a possibilidade de recuperação de sua capacidade de operação 

econômica plena, devendo aqueles, por sua vez, se submeter a procedimentos especiais de 

administração fiscal e renunciar a direitos latentes a sua condição de contribuintes. 

 A Medida Provisória inaugural, no seu trâmite pelo Congresso, foi alvo de 225 

propostas de emendas, algumas delas absorvidas, até a reedição alterada final da MP nº 2004, 

que resultou na versão definitiva consagrada na lei nº 9.964, de 10/04/2000, completando, 

portanto, aproximadamente seis meses de discussões e ajustes até sua estabilização definitiva. 

 No princípio, o Programa REFIS causou desconfiança nos contribuintes em geral, que 

temiam ser traídos, sobretudo pela necessidade de franquia de seu sigilo financeiro e outras 

condicionantes expressas ou veladas, não visíveis do Programa. 

No entanto, mais adiante, ajustados os equívocos iniciais e consolidado o arcabouço 

jurídico, inclusive na seara jurisprudencial, a reabertura do Programa passou a ser reclamada, 

                                                 
1 Ver Capítulo 2 – DO PROCESSADO NO CONGRESSO 
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o que foi atendido logo em seguida, pela promulgação de lei nº 10.002, de 14/09/2000, que 

reabriu por 90 dias o prazo de adesão ao Programa. 

Cinco meses depois, editou-se a lei nº 10.189, de 14/02/2001, que promoveu 

pequenas, mas, significativas, interferências sobre a versão final do REFIS, sobretudo para 

esclarecer o prazo de aplicação da taxa de juros favorecida, para instituir uma moratória 

específica para débitos fiscais vencidos entre 01/03/2000 e 15/09/2000 e para estender a 

possibilidade de incluir também, no parcelamento alternativo do art. 13 da lei nº 9.964, 

débitos não tributários não inscritos em dívida ativa, que não tinham sido abrangidos na 

versão final do programa. 

Observando as disposições do Programa REFIS, verifica-se que este estabelecia um 

prazo limite de adesão. No entanto, sua operação pode ser considerada como de duração 

infinita, uma vez que a data de adesão demarca o início de seu aproveitamento, mas sua 

finalização ocorrerá apenas quando o último contribuinte aderente quitar totalmente seus 

débitos, em prazo que tem sido curiosamente estimado em séculos2, ou 700 anos, na 

apreciação de Nacir Sales3. 

Dessa forma, em termos de norma atuante no ordenamento jurídico brasileiro, o 

Programa REFIS está destinado a vigorar indefinidamente em favor ou desfavor de seus 

participantes, diferentemente de outros programas parcelamento de prazo determinado. 

A vigência da lei é permanente, conforme art. 2º, caput, da Lei de Introdução ao 

Código Civil, salvo se destinada a vigência temporária. Nesse caso, por força da lei do REFIS, 

conjugam-se duas disposições temporais: uma de vigência temporária, o prazo determinado 

para adesão e a outra, de prazo indeterminado para o efeito de aproveitamento dos seus 

benefícios, que perduram até a quitação total do débito. 

                                                 
2 “4.848 anos ou 48 séculos”. ANDRADE, Programa de Recuperação Fiscal:REFIS - Recuperação de quem?, 
2001, p.1 
3 Dr. Refis – Manual Tático do Refis 2, 2003, p. 15 
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Em seguida, já no governo de Luís Inácio Lula da Silva, editou-se novo programa de 

favorecimentos fiscais, denominado ‘Programa PAES’, estatuído na lei nº 10.684, de 

30/05/2003, que aproveitou e reformou algumas das disposições do Programa REFIS, e 

chegou a se tornar conhecido no jargão jornalístico como ‘REFIS 2’. 

O Programa PAES, ‘PA - rcelamento ES - pecial’, foi encaminhado ao Congresso com 

apresentação da Exposição de Motivos nº 016, de 14/01/2003. Nas suas disposições, realiza 

alterações em diversos diplomas de conteúdo tributário e se estende também a passivos de 

membros federativos.  

Entretanto, no que diz respeito a planos de amortização de débitos fiscais para os 

contribuintes, a nova lei oferecia anistia parcial de multas e juros favorecidos equivalentes 

àqueles antes propostos no Programa REFIS original, porém, fixando um prazo máximo de 

parcelamento em até 180 meses, com limite mínimo de valor de parcela estabelecido sobre a 

receita bruta mensal.  

Além disso, o novo Programa PAES autorizava a migração para seu regime, dos 

contribuintes aderentes ao Programa REFIS anterior ou seu parcelamento alternativo, e ainda 

de contribuintes usuários de outros regimes de parcelamentos convencionais. Em adendo, a lei 

do PAES reafirma a suspensão da pretensão punitiva para os crimes fiscais.              

Além dos dois Programas principais, REFIS e PAES o governo federal tem 

patrocinado, nos últimos seis anos, outras facilidades especiais para quitação ou parcelamento 

de débitos tributários em litígio ou não, como oferecido no art. 17 da lei nº 9.779/99, no art. 

11 da MP 2158-35, art. 11 da MP 38/2002, o art. 20 da MP 66/2002 e art. 10 e 11 da MP 

183/2004. 
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Anote-se ainda o condenável conteúdo de disposições como as da lei nº 9.441/974, que 

simplesmente extinguiu, ou seja, praticou remissão de todas as inscrições em dívida ativa do 

INSS, abaixo de R$ 1.000,00, e débitos lançados e não inscritos abaixo de R$ 500,00, 

existentes até 30/11/96. 

Essas remissões genéricas, ainda que inspiradas no valor irrisório dos débitos, como 

previsto no art. 172, alínea ‘c’, do CTN, em verdade, não obedecem o caput do mesmo artigo, 

porque concedidas em caráter genérico e uniforme, sem o critério do exame caso a caso pela 

autoridade fazendária exigida na lei5. Desse modo, a remissão desborda de seu objetivo 

porque estimula a inadimplência de contribuintes oportunistas. 

Esses favorecimentos menores referidos não serão objeto da abordagem deste 

trabalho, no entanto, a oferta desses benefícios de modo constante, súbito e sorrateiro, com 

uso insistente do instrumento excepcional das Medidas Provisórias, obrigam a uma análise 

resumida de seu conteúdo e justificativas, como exposto mais adiante, em virtude da estreita 

relação com a matéria examinada.  

 

 

 

 

 
                                                 
4 Art. 1º. Fica extinto todo e qualquer crédito do INSS oriundo de contribuições sociais por ele arrecadadas ou 
decorrente do descumprimento de obrigações acessórias: I – total das inscrições em Dívida ativa efetuadas até 30 
de novembro de 1996, relativamente a um mesmo devedor, seja igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais); II – 
por lançamento feito até 30 de novembro de 1996, decorrente de notificação ou auto de infração não inscrito em 
Dívida Ativa, seja igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais). 
5 “Embora a remissão seja confiada ao prudente critério da autoridade, nos limites da lei da Pessoa em Direito 
Público competente para decretar e arrecadar o tributo, o despacho que concedê-la há de ser motivado, declinado 
o signatário dele as razões pelas quais a renúncia do crédito tributário é cabível, segundo o art. 171. Não pode ser 
um ‘como requer’ puro e simples, mas uma fundamentação das apreciações do caso ou da pessoa, senão de um e 
outro.” BALEEIRO, Direito Tributário Brasileiro, 2001, p. 908.  
“A lei não pode mais conceder à autoridade administrativa a faculdade de remitir de forma indeterminada e 
discricionária, como dispõe o art. 172 do Código Tributário Nacional, sem definir com precisão a oportunidade, 
as condições, a extensão e os limites quantitativos do seu alcance. Sem validade o artigo, nessa parte, à luz da 
Emenda Constitucional nº 03.” Idem, p. 908 - Nota de Misabel Derzi     
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1.2  A Análise Doutrinária do Programa REFIS 

 

O Programa REFIS é denominado por seus idealizadores, firmados no linguajar 

economista, como – programa de parcelamento
6 -, mas, no âmbito jurídico, esta qualificação 

exige retificações. 

Alguns estudos jurídicos sobre o Programa, a exemplo do trabalho de Christine 

Mendonça7,  o classificam como Parcelamento Stricto Sensu. Outros estudiosos o acolhem 

como um programa complexo, composto de anistia, moratória, remissão e suspensão penal, 

como propõe André Ramos Tavares8. 

James Marins9, um dos primeiros a se debruçar sobre os contornos jurídicos do 

REFIS, aproveita a denominação oficializada de - programa de parcelamento -, esmiuçando 

suas características especiais como regime único de moratória fiscal. 

Em verdade, as alternativas propostas não se excluem, uma vez que a manifesta 

composição complexa do programa destacada, não afasta a realidade da existência, entre 

seus componentes, de um tipo de parcelamento diferenciado. 

Isso porque, não é incorreto afirmar, que o Programa REFIS propõe a seus aderentes, 

em verdade, um regime tributário especial, de adesão voluntária, destinado a facilitar a 

retomada do resgate de passivos fiscais pendentes pelos contribuintes, porém, acompanhado 

por um conjunto de obrigações acessórias compulsórias para os aderentes. 

 

 

 

                                                 
6 Exposição de Motivos nº 1.036 / MF, item 2 
7 O Regime Jurídico do Programa de Recuperação Fiscal-REFIS:Parcelamento Stricto Sensu, 2001, pp.75 passim  
8 REFIS: Aceitação das Cláusulas Pactuadas e os Limites do Acordo Bilateral em Face dos Direitos Individuais, 
2001, pp. 27 e passim 
9 O REFIS e seus Problemas Jurídicos, p. 63 
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A natureza voluntária da adesão para inclusão no programa é destacada por Erik 

Gramstrup10, quando então o contribuinte assume compromissos especiais vinculados, e por 

José Marcelo Previtalli Nascimento11, que ressalta a possibilidade do contribuinte se manter 

na irregularidade e não se submeter aos procedimentos gravosos sobre seus direitos. 

Diversos outros estudos jurídicos também se interessam pelo Programa REFIS, desde 

seu lançamento, sendo um dos mais importantes, aquele a coletânea coordenada por 

Guilherme von Muller Lessa Vergueiro12, que reune trabalhos variegados na sua abordagem 

do REFIS, no objetivo de ‘surpreendê-lo da forma que melhor consultou seus objetivos, tendo 

em vista a construção normativa do direito positivo. (...)’, segundo as precisas palavras de 

Paulo de Barros Carvalho, que regsitra prefácia a essa obra. 

Naquele acervo e em outras análises constantes de livros, coletâneas e periódicos, 

destaca-se a predominância da identificação pelos estudiosos de indícios robustos de 

inconstitucionalidade em diversos de seus dispositivos específicos, assim como uma 

inconstitucionalidade genérica resultante do oferecimento parcializado de benefícios 

tributários, pelo manejo inadequado de institutos fiscais excepcionais como a remissão, a 

anistia e a moratória, que ali operam em regimes especiais como mecanismos de quitação de 

efeitos duvidosos e benéficos permanentes. 

 

                                                 
10 “Em suma, o ingressante no programa pratica uma declaração de vontade. Não pode haver a menor dúvida 
sobre o cunho voluntário e não compulsório do programa, Pode ser que o desejo de regularidade, a fim de 
remover óbices ao normal exercício de suas atividades econômicas, como por exemplo a contratação com o setor 
público, impulsione o contribuinte, mas se trata dos motivos normais que levam o devedor a compor-se com seu 
credor. Nenhuma norma induz a conduta com prescrição de modal deôntico obrigatório.” O REFIS e as Ações 
Judiciais, 2001, p. 150 
11 “O contribuinte não é obrigado a aceitar este acordo ofertado. Pode permanecer, por exemplo, na 
impontualidade, ensejando a possibilidade do Fisco exigir compulsoriamente, pela via judicial, a execução 
patrimonial forçada do devedor, o que sequer se manifestará obrigatoriamente, tendo em vista os prazos de 
decadência e de prescrição que podem fulminar a pretensão estatal.” REFIS e a Teoria da Imprevisibilidade, 
2001, p. 326. 
12 REFIS: Aspectos Jurídicos Relevantes, São Paulo: EDIPRO, 2001. 
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Assim, na coletânea organizada por Vergueiro, encontramos o artigo de André 

Tavares13, que registra agressões aos princípios constitucionais da Isonomia, da Razoabilidade 

e da Proporcionalidade, além do alcance indevido sobre direitos fundamentais do acesso à 

justiça e da privacidade, este último pela condicionante de franquia do sigilo financeiro. 

Eduardo Jardim14 denuncia a inconstitucionalidade da exclusão das pessoas físicas, 

que considera ofensa ao Princípio da Isonomia, além da invalidade da pretensa 

irretratabilidade ou irrevogabilidade da confissão espontânea exigida. 

Erik Gramstrup15 ressalta a inafastabilidade do direito de acesso à jurisdição, nos 

termos da Constituição Federal, para dar como inutilizado o dispositivo que exige a confissão 

dos débitos. 

Filipe Ferreira Silva16 entende que os débitos fiscais incluíveis no REFIS devem 

abranger os devidos pelo sujeito passivo na condição de contribuinte ou na condição de 

responsável tributário. 

German Fernández17 protesta pela inconstitucionalidade da utilização da taxa SELIC 

para aplicação sobre débitos fiscais em geral, enquanto justifica a aplicação da TJLP. 

Guilherme Vergueiro18 destaca a aplicabilidade, para os débitos que são confessados 

na adesão ao REFIS, das normas excludentes de penalidades relativas à denúncia espontânea 

e do caráter de anistia da dispensa de juros moratórios por lei tributária. 

                                                 
13 “À primeira vista, o programa instituído por meio do REFIS apresenta-se, realmente, como um sistema que 
acaba ‘penalizando’ o contribuinte que teve suas contas regularmente quitadas. Desta forma, torna-se-ia um 
insuportável prejuízo social. É a conclusão a que se chega pela aplicação do princípio da isonomia, 
anteriormente indicado.” op. cit., 2001, p. 48 
14 “Por conseguinte, já à luz da dimensão da igualdade gizada no mencionado preceito do Texto Excelso, depara-
se inaceitável autorizar que determinados sujeitos passivos – pessoas jurídicas – possam desfrutar de um plano 
de parcelamento sobremodo especial, a exemplo do REFIS, preterindo, por outro lado, os sujeitos passivos – 
pessoas físicas.” Considerações Gerais Acerca do REFIS Federal, 2001, p. 113 
15 O REFIS e as Ações Judiciais, 2001, p. 127 e passim 
16 REFIS – Consolidação dos Débitos: Contribuinte e Responsável, 2001, p. 171 e passim 
17 Taxa SELIC e Taxa TJLP e sua utilização no REFIS: Limites a sua estipulação. Princípio da estrita legalidade 
em matéria tributária, 2001, p. 205 e passim 
18 A Denúncia Espontânea na Órbita do REFIS, 2001, p. 231 e passim                                                                
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Gustavo Amaral19 demonstra a desobediência ao Princípio da Isonomia na estipulação, 

pelo REFIS, de alíquotas diferenciadas para aderentes submetidos a regime de escrituração de 

lucros diferentes. 

Frana Elizabeth Mendes20 acusa a inconstitucionalidade da lei nº 10.189/2001, por 

ofensa ao Princípio da Isonomia na alteração de regras do REFIS original. 

José Marcelo Previtalli Nascimento21 registra a compatibilidade do REFIS com a 

teoria da imprevisão e defende a adequação do programa ao regime constitucional vigente e 

dentro do escopo da discricionariedade política dos governantes.  

Sylvia Helena Steiner22 analisa a validade da suspensão da pretensão punitiva para os 

crimes fiscais vinculados aos débitos que são incluídos no REFIS, dispositivo que foi 

exacerbado na lei nº 10.684/2003, que editou o PAES. 

Marco Aurélio Greco23 conclui que não há agressão ao princípio da privacidade 

protegido pela Constituição, na franquia do sigilo financeiro do contribuinte, como condição 

de adesão ao REFIS, uma vez que se trata de ato voluntário do interessado. 

Em sentido contrário se pronuncia James Marins24, que entende inválidos perante a 

Constituição, a exigência de franquia do sigilo financeiro pelo contribuinte, assim como a 

                                                 
19 “Uma outra linha de raciocínio corrobora a impossibilidade dessa distinção. O Governo Federal facultou ao 
empresariado a adoção do regime contábil que lhe fosse mais interessante. Assim, os empresários que não 
vislumbraram vantagens na adoção do regime novo proposto (lucro presumido), permaneceram com sua escrita a 
apurar o lucro real. Passados alguns anos o Governo Federal institui moratória 100 % ou 150 % mais gravosa 
àqueles que optaram por um dos regimes facultados, sem possibilitar-lhes repensar a conveniência da 
manutenção do regime mediante essas novas condições. Nas Repúblicas que pretendem alcançar o status de 
Estado de Direito, como a nossa, existem instituições absolutamente incompatíveis com a surpresa. 
Circunstâncias como a criada por essa distinção revelam-se verdadeiras ciladas jurídicas, de todo incompatíveis 
com o conceito de Estado Democrático de Direito.” O princípio constitucional da igualdade e fixação de 
alíquotas no REFIS:cotejo analítico do discrimen, 2001, p.287 
20 A Lei nº 10.189/2001 e as alterações das cláusulas do REFIS, 2001, p. 187 e passim 
21 “Neste passo, nos parece bastante evidente que muitas das condições impostas pelo Poder Público como 
limitações objetivas ao deferimento do pedido do contribuinte, no que pertine à sua respectiva inclusão no 
correspondente REFIS, não são necessariamente inconstitucionais. A eventual injustiça destas cláusulas, 
consideradas em seu conceito não jurídico, é na maior parte das vezes uma questão política, não estando sujeita 
ao crivo do Judiciário.” Op. Cit., 2001, p. 325 
22 Crimes Tributários e Normas Penais no Regime do REFIS, 2001, p. 389 e passim 
23 Sigilo Bancário e o REFIS, 2001, p. 339 e passim 
24 O Refis e seus Problemas Jurídicos, 2000, p.  61 e passim 
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confissão irretratável e o impedimento de acesso à justiça, exigidos pelo programa. Além 

dessa abordagem, o consultor discorre sobre os defeitos legais do REFIS e defende os regimes 

de moratórias para recuperação de empresas, mas condena a utilização de anistias e remissões 

fiscais com este objetivo25. 

 Destaque-se a menção de Marcos Catão26, que inclui o REFIS entre as modalidades de 

incentivos fiscais, que são dissecadas na ampla abordagem que desenvolve de seu trabalho, 

ainda que reconhecendo sua natureza complexa. 

Os membros do Ministério Público Federal têm manifestado significativas indagações, 

quanto à validade normativa do Programa REFIS como um todo, sobretudo no que diz 

respeito àquela suspensão indefinível da pretensão punitiva27 ou de prazo definido, mas, 

excessivamente dilargado, como estabelecido na lei nº 10.684/200328.  

A Procuradora da República ajuizou a única ADI contra os programas, que se encontra 

sob exame do Pretório Excelso29. Entretanto, a causa fundamental desta ADI interposta se 

refere ao benefício adicional inusitado trazido pelo art. 9º da lei do PAES, que suspende a 

pretensão punitiva do Estado, não só para crimes fiscais ainda não denunciadas no juízo penal 

  

 
                                                 
25 “Tais problemas devem ser enfrentados com seriedade através de medidas que, a um só tempo, respeitem as 
condições econômicas peculiares dos diversos setores econômicos, mas mantenham a responsabilidade tributária 
das empresas. Imprestáveis para essa finalidade, as anistias e remissões fiscais corroem a confiabilidade no 
sistema na exata medida em que, freqüentemente, contemplam os devedores com ‘prêmios por inadimplência’ ao 
dispensarem multas, juros e até mesmo correção monetária de débitos fiscais. A seu turno, o financiamento de 
débitos sob a forma de moratória (parcelamento), desde que estabelecido dentro da legalidade e opere com taxas 
e condições que permitam seu adimplemento, oferece a ampla oportunidade de saneamento das contas tributárias 
das empresas, sem que com isso o contribuinte em mora sinta-se ‘premiado’ mas sim ‘responsável’ pelo ônus do 
inadimplemento.” MARINS, O REFIS e seus Problemas Jurídicos, 2000, p. 63 
26 Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais, 2004, p. 53 
27“E de que adiantará suspender uma ação penal por 100 (cem) anos? E depois de suspenso o curso da ação 
penal, não se dirá que o prazo máximo de suspensão, ante o silêncio da lei, será aquele mesmo prazo de 
suspensão, uma vez que a ‘imprescritibilidade’ da punição de determinados crimes parece ter foro constitucional 
e taxativo? São dúvidas que surgirão neste terreno.” AYDOS, Quem Paga a Conta do REFIS?, 2000, p. 27  
28 “Leis como a de nº 10.684/2003 chegam a ser criminógenas, pelo mal exemplo que dão a quem esteja 
cumprindo em dia com suas obrigações fiscais. Quem sonega parece sempre permanecer com a vantagem. O afã 
na elaboração da lei foi tamanho que, de passagem, se deixou de lado o artigo constitucional que veda a edição 
de Medida Provisória sobre o direito penal e processo penal. (...)” GONÇALVES, Crimes Contra a Ordem 
Tributária e a Nova Lei do REFIS, 2004, p. 3 
29 ADI nº 3002-7/ DF. 
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como estipula o art. 15 da lei do REFIS, mas também quanto a possíveis ações já iniciadas, 

posto que não condiciona a suspensão à inexistência da denúncia. 

No caso específico do REFIS, Andreas Eisele30 enxerga na estipulação da suspensão, 

aproveitamento de intelecção semelhante àquele acolhido no sistema especial instituído na lei 

nº 9.099/95, dos Juizados Especiais Criminais, quanto às diferenças entre pretensão punitiva e 

pretensão executória do Estado, embora se tratando de suspensão temporária legal e não, 

convencional, como regido na lei dos juizados.  

Das questões assinaladas, as que interessam para este trabalho são justamente aquelas 

que se relacionam com a inconstitucionalidade genérica do programa REFIS, na sua condição 

de sistema de benefícios em favor de contribuintes inadimplentes, sem a correspondente 

contrapartida aos contribuintes regulares ou o impedimento de adesão aos contribuintes que se 

tornaram inadimplentes após os prazos fatais para adesão.  

Nesse objetivo, observa-se que de nada vale a assertiva pretensiosa e modernista dos 

idealizadores do Programa, na EM nº 1.036/99, item 331, declarando que o Programa REFIS 

inova quando permite a liquidação dos passivos tributários sem uso das figuras da remissão e 

anistia. Na verdade, a lei nº 9.964/2000, do REFIS, institui dispositivos supostamente 

inovadores, mas que são delineáveis no âmbito jurídico tributário, como tipos de moratória, 

remissão ou anistia fiscais, expressas ou implícitas, totais ou parciais. 

Urge então verificar sua compatibilidade para com o sistema constitucional e 

ordenamento normativo restante vigente, destacando-se, sobretudo,que a Constituição Federal  

 

 

                                                 
30 REFIS – reflexos penais da Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, 2000, p. 23 
31 EM nº 1.036/99 – ‘3. Ressalte-se que o REFIS inova ao viabilizar a liquidação desse passivo sem, contudo, se 
valer das desgastadas e infrutíferas figuras da remissão e da anistia, além de garantir o pagamento dos débitos 
fiscais correntes.’ 
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impede que se estabeleçam dispositivos que desbordem de sua regência, e no caso das anistias 

e remissões fiscais, expressas ou implícitas, que venham a desobedecer o § 6º do art. 150 ou 

as normas gerais estabelecidas no CTN, nos termos do art. 146, inciso III, alínea ‘c’.   

Recorde-se, nesse sentido, Tércio Sampaio Ferraz Jr32, denunciando a manifesta 

iniqüidade patrocinada pela eventual sumária dispensa de penalidades para contribuintes que 

quitem seus débitos vencidos até certa data, em confronto com o Princípio da Igualdade. 

 No entanto, apesar da presença vislumbrada de eventuais inconstitucionalidades 

genéricas ou localizadas nas disposições do Programa REFIS, como relatados nos estudos 

mecionados, sua vigência e eficácia se firma de modo inabalável, inclusive, livre de 

impugnação sistema de controle concentrado de constitucionalidade. 

Isso porque, para os contribuintes devedores e/ou infratores, o Programa é de 

favorecimento, não havendo para estes, portanto, razões para reclamar, salvo as relativas ao 

sigilo financeiro e ações judiciais, já estabilizadas nas instâncias pretorianas.  

Por sua vez, o Estado, que deveria impedir agressões ao regime constitucional e 

abster-se praticá-las, é o principal protagonista do Programa, assumindo-o como cabível, 

oportuno e válido para o sistema jurídico. 

Resta, porém, como prejudicada a sociedade civil em geral, em sua maior parcela 

desorganizada, composta sobretudo dos contribuintes regulares que são desprestigiados pelo 

Programa, seja por não disporem de débitos pendentes a beneficiar ou por não serem 

contemplados por benefícios fiscais equivalentes àqueles ofertados aos contribuintes 

infratores, pelo programa REFIS e seus sucessores. 

                                                 
32 “Exclusividade deve ser, assim, entendida em consonância com as garantias do contribuinte, ao teor do caput 
do art. 150. Como vimos, seu sentido é de proteção do contribuinte contra a discricionariedade na concessão de 
uma exceção, evitando-se, destarte, que se privilegie ilegitimamente um, em detrimento dos demais, mas 
também de proteção de tratamento igual de contribuintes em situação desigual evitando-se em contrapartida uma 
iniqüidade.” Remissão e Anistia Fiscais: Sentido dos Conceitos e Forma Constitucional de Concessão, 2003, p. 
69 
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 No entanto, essa sociedade civil, ainda que desorganizada, é o objeto principal da 

defesa constitucional e se mantém portadora de direitos coletivos e difusos na condição de 

sujeito coletivo de direito33, que se constituem ou podem se constituir em impedimentos à 

iniciativa de qualquer natureza, que limitem ou agridam seus direitos fundamentais ou 

princípios constitucionais, a exemplo do Princípio Republicano34, disponíveis para sua tutela. 

 Na seara específica da matéria tributária cresce a compreensão científica da 

necessidade de concepção de um ‘Estatuto do Contribuinte’35, inspirado nas situações 

equiparáveis do cidadão como consumidor e como contribuinte36, voltado sobretudo para 

conter a investida sistemática dos governos sobre os patrimônios privados, mas que deverá 

impedir qualquer agressão ao sistema de direitos fundamentais protetores do contribuinte, a 

exemplo do tratamento desigual de contribuintes de igual condição.  

Mesmo assim, malgrado as inconstitucionalidades identificadas pela doutrina jurídica, 

a legislação concernente aos Programas REFIS ao PAES e outras mencionadas se mantêm 

validadas e eficazes no ordenamento brasileiro. 

 

                                                 
33 “É deste modo que Eder Sader, resumindo as abordagens que guardam estes traços comuns, designa a noção 
de sujeito coletivo. Diz ele: ‘Quando uso a noção de sujeito coletivo é no sentido de uma coletividade onde se 
elabora uma identidade e se organizam práticas mediante as quais seus membros pretendem defender interesses e 
expressar suas vontades, constituindo-se nessas lutas.” SOUZA JR, Movimentos Sociais – Emergência de Novos 
Sujeitos: O Sujeito Coletivo de Direito, 1999, p. 258 
34 “A lei tributária deve ser igual para todos e a todos deve ser aplicada com igualdade. Melhor expondo, quem 
está na mesma situação jurídica deve receber o mesmo tratamento tributário. Será inconstitucional – por burla ao 
princípio republicano e ao da isonomia – a lei tributária que selecione pessoas, para submetê-las a regras 
peculiares, que não alcançam outras, ocupantes de idênticas posições jurídicas.” CARRAZZA, Curso de Direito 
Constitucional Tributário, 1997, p. 59 
35 TORRES, Cidadania Fiscal e Estatuto do Contribuinte, 2000, pp. 224 a 227 
36 “Tendo presente que os contribuintes se prestam aos mesmos achaques e são tão vulneráveis quanto os 
consumidores, o paralelismo com as disposições inovadoras previstas no Código de Defesa do Consumidor é 
inevitável. De fato, o seu art. 39 e incisos IV e V qualificam como abusiva a prática, aliás, freqüente de os 
fornecedores se prevalecerem da fraqueza ou ignorância do consumidor para impingir-lhe seus produtos ou 
serviços ou exigir vantagem manifestamente excessiva. À semelhança e à luz daqueles preceitos normativos – 
pois ibi eadem ratio – podemos extrair a lição de que as abusividades normativas não se insinuam somente nas 
relações de consumo, pois podem contaminar, até com maior virulência, as relações de direito público. De fato, 
ao longo do tempo, a experiência tem nos ensinado que, em nosso país, o poder público incorre no mesmo vício 
e se prevalece, da mesma sorte, da fraqueza e ignorância dos contribuintes, para impingir-lhes cobranças fiscais 
manifestamente abusivas.” DENARI, Abusividade Fiscal, 2000, pp. 143/144 
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 Dessa forma, diante da inexistência de pendências judiciais remanescentes posteriores 

à edição do REFIS e do PAES, e de sua estabilização tribunalícia nos poucos dispositivos 

protestados pelos contribuintes, torna-se importante rever as discussões travadas nas Casas 

parlamentares durante a elaboração legislativa dos Programas, onde se exerce o chamado 

controle preventivo de constitucionalidade. 

A revisão dos debates legislativos permitirá a verificação das eventuais abordagens 

jurídico-constitucionais realizadas no processamento legislativo das medidas provisórias, suas 

reedições e conversões em lei, que porventura tenham enfrentado pontos de conflito com a 

Constituição, ou se verificaram, ainda que genericamente, a integração dos Programas com o 

sistema constitucional. 
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CAPÍTULO 2 – DO PROCESSADO NO CONGRESSO 

 

 O controle preventivo de constitucionalidade, segundo a doutrina clássica, se exerce 

tanto sobre ao aspecto formal, que diz respeito à obediência aos critérios processuais e 

procedimentais da Constituição para edição de diplomas com a força coercitiva da lei, assim 

como, sobre o aspecto material, que diz respeito à compatibilidade do conteúdo do diploma 

legislativo editado com o texto constitucional37. 

 O controle de constitucionalidade formal do processamento legislativo permite 

verificação mais simples, em regra, limitado à verificação do cumprimento ou 

descumprimento dos atos regimentais previstos, que devam ser observados pelos dois Poderes 

editores, e que, apenas excepcionalmente, reclamam a intervenção posterior do Judiciário. 

 No caso do controle de constitucionalidade material, que examina a compatibilidade 

do conteúdo da lei com o regime constitucional, a tarefa se torna mais intrincada, apesar das 

diversas instâncias de consultoria e comissões de revisão que se erguem nos Poderes 

Legislativo e Executivo. Isso, por causa do impulso natural que anima aqueles Poderes no 

cumprimento de suas funções e da própria natureza política das normas e atos que praticam, 

legitimados para assumir a presunção natural de validade, desde o simples cumprimento de 

formalidades. 

 Os Poderes Executivo e Legislativo exercem funções essencialmente realizadoras na 

regência do Estado, enquanto que o Poder Judiciário exerce função natural controladora. 

 

 

 

                                                 
37 CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 925.  
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Desse modo, importa examinar os documentos do processamento legislativo das leis 

que editaram o REFIS e o PAES, para observar se houve obediência formal dos regimentos 

internos dos Poderes emissores, bem como, se os debates se estenderam até a apreciação das 

eventuais inconstitucionalidades materiais, afastadas ou mantidas até os textos definitivos dos 

Programas. 

 

2.1 - O Processamento Legislativo do REFIS 

 

 No caso específico de REFIS, temos um diploma originalmente produzido pelo Poder 

Executivo e editado pelo instrumento excepcional da Medida Provisória, que sofreu 

delongado trâmite nas Casas Legislativas, e portanto, esteve sujeito à análise das equipes 

técnicas destes dois Poderes, antes de sua produção legislativa definitiva, complementados 

pela apreciação dos indefectíveis corpos políticos. 

 Há de se recordar, desde o início, a impropriedade da utilização de Medidas 

Provisórias em matéria tributária. Entretanto, o debate doutrinário sobre a inconveniência 

desta modalidade vicejou até 1998, quando o STF no julgamento do RE          pacificou a 

admissão de lei tributária iniciada por medida provisória, reconhecendo a natureza 

intrinsecamente política deste ato, sujeito apenas à discricionariedade do Poder Executivo.  

 Mais tarde, o advento da EC nº 32 / 2001, introduziu no § 1º, inciso I, alínea ‘b’ ao art. 

62, que definiu os limites materiais para a legislação do Executivo por meio de medidas 

provisórias, afastando do alcance destas apenas as matérias de direito penal, processual penal 

e processual civil. 
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Ressalve-se ainda o entendimento doutrinário predominante38, acolhendo a iniciativa 

reservada ao Executivo para edição de normas tributárias benéficas que acarretam redução de 

receitas, porém, compatibilizadas com as normas constitucionais para finanças públicas, 

previstas nos art. 165 e 166 da Carta de 1988. Desse modo, a iniciativa seria satisfeita tanto 

por meio de projeto de lei ou por medida provisória. 

 Reconhedcido que o Programa REFIS foi lançado originalmente pela alternativa da 

medida provisória, constata-se que as primeiras discussões para sua concepção foram travadas 

no seio do Poder Executivo, mas especificamente no âmbito da Secretaria da Receita Federal 

e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, seccionais especializadas na arrecadação de 

tributos e controladoras do estoque da dívida ativa. 

 Nos arquivos do Ministério da Fazenda encontra-se, como documentos oficiais 

internos de conteúdo jurídico, a respeito do REFIS, os pareceres de nº PGFN/CAT nº 

1.394/99, PGFN/CAT nº 1.488/99, PGFN nº 1.700/99, PGFN/CAT 031/2000, PGFN/PGA nº 

072/2000, PGFN/CDA nº 486/2000, PGFN nº 553/2000 e PGFN/CAT nº 1.124/2000, que 

analisaram a formulação jurídica e constitucional do programa, assim como, por solicitação 

do Gabinete do Ministro da Fazenda, realizaram críticas sucessivas às propostas de emendas 

apresentadas durante o trâmite no Congresso. 

 Dentre estes pareceres, os mais importantes são os de nº 1.394/99, que analisou 

previamente o texto da Medida Provisória nº 1.923, original do REFIS, antes de sua edição, e 

o de nº 486/2000, que realiza uma análise das alterações promovidas na Medida Provisória nº 

2004-6/2000, última editada antes da conversão em lei. 

                                                 
38 “Logo, só o chefe do executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias benéficas, porquanto só ele 
pode saber dos efeitos das isenções, anistias remissões, subsídios e benefícios de natureza tributária. Os 
legisladores e cidadãos têm, quando muito, apenas noção das conseqüências políticas das leis tributárias 
benéficas. Não podem, pois, apresentar projetos de lei nesse sentido.” CARRAZZA, Curso de Direito 

Constitucional Tributário, 1997, p. 203 (Contra: LIMA, A Iniciativa da Lei em Matéria Tributária, 2001, p. 101, 
entendendo iniciativa concorrente do Legislativo) 
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Os demais pareceres, como os de nº 1.488/99, nº 1.700/99 e 031/2000, tratam da 

análise de propostas de emendas dos parlamentares, e os outros, de nº 072/2000, nº 553/2000 

e 1.124/2000, tratam da análise dos decretos do Executivo que sucessivamente vieram 

regulamentar as disposições legais. 

 O Parecer PGFN nº 1.394/99 é emitido em 05/10/1999, com registro da urgência com 

a qual é elaborado, e analisa sob os aspectos da constitucionalidade, juridicidade e técnicas 

legislativas o projeto da primeira medida provisória, oriundo da Secretaria da Receita Federal, 

que seria editada no dia seguinte, lançando o programa REFIS no ordenamento jurídico 

tributário brasileiro. 

 No Parecer, o consultor registra o descabimento de manifestação sobre razões de 

conveniência e oportunidade, da alçada da Presidência da República, e apresenta como pontos 

destacáveis de eventual futuro conflito, entre outros:  

A – condena a inclusão nos débitos a consolidar, de valores referentes a parcelas de tributos 

retidas de outros contribuintes, mas não entregues ao sujeito ativo competente, conduta 

caracterizada como crime de apropriação indébita e que também infringia a legislação 

vigente, nos termos da MP 1.863-53, que expressamente proíbe esta prática.  

B - indica a aplicação de juros sob regime da TJLP como evidência de tratamento não 

isonômico entre contribuintes, uma vez que a taxa normal aplicável aos débitos tributários é 

equivalente à taxa SELIC, de maior impacto. 

C – questiona a constitucionalidade da exigência de autorização de acesso à movimentação 

financeira do contribuinte, como condição para adesão, que sugere inúmeras disputas 

judiciais, como, de fato, aconteceram. 

D – indaga sobre utilidade de se condicionar a permanência no regime, ao cumprimento 

regular com as obrigações com o FGTS, uma vez que esta obrigação já está prevista na 

legislação, dispensando norma de reforço com o mesmo conteúdo. 
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 No Parecer PGFN nº 486/2000, o consultor se dedica ao estudo das alterações 

constantes do texto da MP nº 2004-6/2000, sendo as principais delas: a dilatação do prazo de 

adesão, a possibilidade de compensação dos créditos inscritos com prejuízos fiscais e base de 

cálculo negativa da CSL, desdobramento do prazo de exclusão em seis meses alternados, 

inclusão de débitos não tributários no parcelamento alternativo e suspensão da pretensão 

punitiva. O consultor conclui pela adequação das alterações à legislação e à Constituição 

vigente, que operam em favor da maior abrangência quantitativa e qualitativa dos objetivos do 

Programa REFIS. 

 Em resumo, o exame do conteúdo do parecer inicial PGFN/CAT nº 1.394/99 permite 

constatar, desde o trâmite no Poder Executivo, a presença de ilações sobre a 

constitucionalidade de alguns dos principais dispositivos do Programa em implantação, 

inclusive no que diz respeito à Isonomia, mas que, mesmo assim, são mantidos até a 

conversão em lei, caracterizando seu fundamento em razões de natureza política, sobrepostas 

ao critério técnico-jurídico. 

 Em seguida, tão logo inaugurada a vigência da norma do REFIS no sistema jurídico 

tributário brasileiro, por meio da edição da Medida Provisória nº 1.923, de 06/10/1999, ocorre 

a remessa do texto para o Congresso Nacional, para apreciação e eventual conversão em lei, 

nos termos do texto antigo do art. 62 da Constituição Federal, quando então a medida 

provisória permaneceu sendo reeditada, com algumas reformas progressivas, até a versão final 

definida na lei nº 9.964, de 10/04/2000, seis meses após. 

 A remessa do texto original foi apresentada pela Exposição de Motivos nº 821, de 

06/10/1999, que acompanhava a Mensagem presidencial e firmava como justificativas para 

sua edição:  1) O elevado montante de débitos fiscais pendentes, por parte das pessoas 

jurídicas, de interesse de toda a sociedade, que exigia solução imediata e efetiva (item 2 da 

EM nº 821/99), e  2) resgatar a cidadania do contribuinte com pagamento amortizado por 
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parcelas proporcionais à receita, compatíveis, portanto, com sua capacidade econômica (item 

8 da EM nº 821/99). 

 Durante o trâmite no Congresso, sobreveio uma outra Exposição de Motivos nº 1.036, 

de 14/12/1999, acompanhando a MP nº 2004-3, que absorvia alterações promovidas pelo 

Poder Executivo para ajuste do Programa REFIS à realidade trazida pela experiência de dois 

meses de vigência e acresce as contribuições pertinentes dos parlamentares durante o 

processamento no Poder Legislativo. 

 Essa segunda Exposição de Motivos explicava e justificava as alterações significativas 

implantadas naquela reedição sucessiva do Programa, como: - os limites mínimos e máximos 

de percentuais de receita, como base de cálculo das parcelas mensais; - esclarecimento sobre a 

desistência das ações judiciais como uma faculdade do contribuinte; - a retirada da obrigação 

de adoção do regime do lucro presumido, para recolhimentos do imposto de renda,  e  a  

introdução do parcelamento alternativo. 

 Sobre o Programa como um todo, a nova Exposição de Motivos exorta sua qualidade 

de instrumento eficaz para resolver o problema do elevado de dívidas dos contribuintes 

inadimplentes, reiterado como de interesse da sociedade em geral, e sua modernidade e 

simplicidade, em substituição aos ‘anacrônicos institutos da anistia e remissão’. 

 No que diz respeito à participação do Poder Legislativo na produção da versão 

definitiva consagrada na lei nº 9.964/2000, observa-se que os congressistas formularam 225 

propostas de emenda aos diversos textos das medidas provisórias que foram sucessivamente 

reeditadas, algumas delas aproveitadas.  

 As emendas foram apresentadas por deputados, havendo participação do Senado 

apenas na aprovação do Parecer nº 06/2000-CN de Plenário, em substituição à Comissão 

Mista, de autoria do Deputado Gervásio Silva, que se transformou no Projeto de Lei de 

Conversão (PLV) nº 03/2000, aprovado e encaminhado para sanção. 
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 As emendas naturalmente abordavam diversos conteúdos, seja para acrescentar 

tentativas de melhoramentos ao texto do Executivo, seja para eliminar supostas ilegalidades 

ou inconstitucionalidades ali vislumbradas. Várias propostas de emendas repetiam as mesmas 

mudanças e outras ofereceram matérias interessantes, mas que não lograram qualquer sucesso 

na introdução do texto definitivo. 

 Em termos de quantitativos, as matérias mais abordadas pelos deputados foram: - 

oferecimento de garantias para adesão ao programa (28 propostas); - dispositivo sobre o 

regime do lucro presumido (17 propostas); - eliminação da obrigatoriedade ampla do sigilo 

bancário (17 propostas); - reduções dos percentuais de alíquotas aplicáveis sobre a receita do 

contribuinte aderente (16 propostas); - redução ou extinção das multas remanescentes (16 

propostas); - extensão do prazo de adesão (14 propostas); - alteração das regras da exclusão 

(11 propostas); - critérios de consolidação dos débitos pendentes (11 propostas); - 

desobrigação de desistência das ações judiciais em curso (10 propostas); - afastar tributação 

sobre operações de compensação de prejuízos fiscais (10 propostas); - prazo máximo de 

inadimplência para permanecer no programa (9 propostas); - redução nas taxas de juros 

aplicáveis (8 propostas); - afastamento da cautelar fiscal como causa de exclusão (6 

propostas); - alteração no sistema do parcelamento alternativo (6 propostas); - aplicação 

apenas da correção monetária em UFIR sobre o débito consolidado (6 propostas); - condição 

de pagamento pontualidade estrita, como causa de exclusão, apenas para o débito consolidado 

(5 propostas); - troca dos montante de penalidades por obrigação de investimentos (5 

propostas); - regulamentação imediata (5 propostas); - afastamento total das penalidades em 

caso de falência (5 propostas); - suspensão da prescrição punitiva penal (4 propostas);  além 

de outras menos insistidas. 

 Entre as propostas de emendas interessantes, se destacavam: - nº 07 e nº 68, que 

intentavam aplicar apenas multa e juros de mora, ou atualização pela UFIR, sobre o débito 



   40 

consolidado, considerando que o elevado passivo fiscal dos contribuintes se deve à aplicação 

da taxa SELIC, que situou-se no patamar de 29,5 % a/a em 1998, enquanto o IGP-DI daquele 

ano alcança apenas 11,7 %; - nº 47, pretendia alterar o regime de acompanhamento fiscal 

específico pelo fornecimento periódico de informações em meio magnético pelo contribuinte; 

- nº 109, permitiria a aplicação aos aderentes a opção por qualquer regime fiscal posterior, 

mais benéfico; - nº 128, autorizava reinclusão no programa com reparcelamento e aplicação 

de multa aos excluídos, por inadimplência de qualquer das parcelas; - nº 135, pretendia 

autorizar ao aderente pagar parcela maior que estipulado para quitar o débito de modo mais 

rápido; - nº 137, sugeria anistia total para os débitos de microempresas com SRF e INSS dos 

cinco anos anteriores; - nº 138, intentava estender o REFIS para órgãos públicos, e débitos 

dos membros federativos; - nº 156, autorizaria a migração do aderente para o parcelamento 

alternativo, quando quisesse; - nº 172, permitiria a reinclusão do excluído no REFIS pela 

simples quitação do débito de parcela em atraso; - nº 177, propunha decréscimo de parcelas 

futuras, em caso de antecipação pelo aderente; - nº 213, fixava parcelas mínimas para o 

parcelamento alternativo; - nº 214, esclarecia que a regularização pelo REFIS das parcelas de 

débitos retidas de terceiros, mas não recolhidas, não afastaria a pretensão punitiva penal; - nº 

223, intentava suspender o curso de todas ações cíveis e penais referentes a débitos inclusos 

no REFIS; - nº 225, acolhida parcialmente no texto da lei nº 9.964/2000, introduziu a 

suspensão punitiva para crimes vinculados aos débitos inclusos no REFIS, ainda não 

denunciadas no juízo penal.  

Essa última proposta de emenda, nº 225, intentava ainda outro dispositivo, não 

acolhido, que pretendia a suspensão punitiva penal para os crimes vinculados aos débitos 

inclusos no REFIS, mesmo já denunciados e em curso no juízo criminal. Mais tarde, o 

Programa PAES da lei nº 10.684/2003 veio a consagrar esta disposição, embora sob 

apreciação do Excelso Pretório, nos termos da ADI nº 3002-7. 
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No Parecer nº 06/2000-CN de Plenário, o relator analisa e aprova a 

constitucionalidade e o mérito do Programa REFIS da seguinte forma:  

 

- Quanto à constitucionalidade, as apreciações são apenas a respeito da regularidade 

formal da iniciativa legislativa, fundada na prerrogativa do art. 62 da Constituição 

Federal e reconhecendo a competência adequada da Presidência da República para 

regular a matéria. (...) 

- Quanto ao mérito, o Parecer acolhe o arrazoado da Exposição de Motivos nº 

821/99, concordando que o novo sistema de parcelamento se ajusta à capacidade 

financeira dos contribuintes e auxilia no alívio da administração fazendária e da 

Justiça Federal.  

  

 O relato das emendas propostas demosntra que estas se dedicaram apenas à tentativa 

de acrescentar disposições localizadas ao texto do Executivo, geralmente buscando aumentar 

os benefícios dos aderentes ou reduzir as obrigações vinculadas, sem se interessar em ampliar 

o leque de favores aos contribuintes regulares, que nada ganham com o Programa, salvo o 

duvidoso e abstrato incremento da atividade econômica, acenado nas Exposições de Motivos. 

Como conclusão, verifica-se que, no processamento legislativo do REFIS realizado no 

Congresso Nacional, não se observam discussões substanciais sobre a integração do Programa 

ou da lei em elaboração com os princípios constitucionais. 

 Em adendo, não custa recordar que as alterações acolhidas no processamento 

legislativo, foram apenas aquelas que passaram pelo estreito crivo do Executivo, por meio do 

Ministério da Fazenda, ou outras oriundas do próprio Executivo, por mobilização de sua 

bancada legislativa, em razão de eventuais defeitos detectados no funcionamento prático do 

programa, para que nada perturbasse os objetivos governamentais originais. 
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2.2 - O Processamento Legislativo do PAES 

 

Quanto ao Programa PAES, PA-rcelamento ES-pecial, instituído na lei nº 10.684, de 

30/05/2003, este emerge a partir da edição da Medida Provisória nº 107,de 10/02/2003, 

cursando, portanto, por um período de 110 dias em tramitação no Congresso Nacional. 

 Recorde-se que esta Medida Provisória foi editada sob a nova redação disposta 

para o art. 62 da Carta Magna, pela EC nº 32/2001, que no seu § 3º, fixa prazo máximo de 

vigência para medidas provisórias em 60 dias, prorrogável por igual período. Assim, a 

Medida Provisória nº 107/2003 original sofreu substanciais adições e reformas no seu trâmite 

no Congresso Nacional, mas foi convertida em lei dentro do prazo regulamentar. 

O texto original desta Medida Provisória, em verdade, trata apenas de alterações nas 

leis nº 10.637/2002 e na lei nº 9.317/9639. Entretanto, no processamento legislativo no 

Congresso são acrescentadas, entre outras, as disposições que efetivamente introduziram o 

Parcelamento Especial - PAES no ordenamento tributário brasileiro, sobretudo a partir da 

proposta de emenda nº 15, que inicia seu regramento, e da proposta de emenda nº 69, também 

absorvida, que fixou em definitivo o prazo do parcelamento em 180 dias. 

No texto final, convertido na lei nº 10.684/2003, a instituição do parcelamento especial 

ocupa 17 artigos, enquanto os 12 demais artigos se desdobram por outras matérias financeiras 

e tributárias sem vínculo direto com o novo parcelamento implementado, e se destinam a 

modificar dispositivos das leis de custeio e benefícios e do INSS, da lei nº 9.317/96, que 

                                                 
39 “Originalmente a MPV-107/2003 compunha-se de dois artigos (além do relativo à cláusula de vigência, 
conforme a Exposição de Motivos que a acompanhou, de introduzir pequenas correções na lei nº 10.637, de 30 
de dezembro de 2002, julgadas necessárias pelo Senhor Ministro da Fazenda para recompor matéria atingida por 
vetos apostos na Lei de Conversão da Medida Provisória nº 66/2002. Essa matéria diz respeito à não-
cumulatividade do PIS/PASEP e está no PLV-11/2003, com alterações, constida no art 25.  
O outro assunto da MPV-107/2003 original e que figura agora no art. 23 do PLV-11/2003, possibilitava que os 
sócios de empresas enquadradas no SIMPLES possam ser, simultaneamente, sócios de cooperativas de crédito. 
Na Câmara dos Deputados, em relação à MPV original, o PLV foi acrescentado de diversas outras matérias,fruto 
da negociação política, restando composto de vinte e nove artigos. (Parecer nº 490/2003, Senado Federal, p 1) 
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instituiu o sistema SIMPLES e da lei nº 10.637/2002, que regula a não cumulatividade do PIS 

e COFINS. 

 A Exposição de Motivos nº 016/2003 do Ministério da Fazenda, que conduz a 

apresentação ao Congresso da nova Medida Provisória nº 107/2003, refere-se ao texto 

original, onde não constava o novo parcelamento, discorrendo apenas sobre as alterações que 

são realizadas nas leis nº 9.317/96 e lei nº 10.637/2002, finalizando pela informação de que as 

modificações promovidas estão em sintonia com a Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 Durante o trâmite no Congresso o texto da Medida Provisória foi alvo de 81 propostas 

de emendas na Câmara dos Deputados e mais 15 no Senado, sendo que a maior parte delas se 

destinava a ajustar dispositivos que alteravam as legislações tributárias e previdenciárias, e 

não tratavam do parcelamento. 

 Entre as propostas de emendas, 24 delas pretendiam alterações no novo parcelamento 

oferecido. A maior parte delas (11 propostas) intentava a ressuscitação pura e simples do 

REFIS, pela reabertura de seu prazo de adesão, e outras (6 propostas), buscavam alterar 

dispositivos da lei nº 9.964/2000. 

 Os relatórios conclusivos do Congresso no sentido da conversão da medida provisória 

em lei, registrado no controle interno do Congresso como PLV nº 11/2003, podem ser 

identificados nas Notas Técnicas nº 06/2003 e 15/2003 do Congresso, nos Pareceres da Mesa 

da Câmara antes e depois da revisão do Senado, e no Parecer nº 490/2003, do Senado. 

As Notas Técnicas analisam o texto da Medida Provisória apenas acompanhando as 

explanações da Exposição de Motivos, atendo-se às matérias ali mencionadas, ou seja, sem 

referência ao novo parcelamento, e os Pareceres sintetizam as discussões sobre as emendas 

propostas pelos parlamentares.  

No Parecer conclusivo apresentado ao Plenário da Câmara pelo líder do governo na 

Câmara, Deputado Professor Luizinho, para votação definitiva e posterior remessa ao Senado, 
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está esclarecido que aquele texto final resulta de um acordo no qual o governo estabeleceu 

que não reeditaria o REFIS40, mas promoveria um parcelamento.  

 No Parecer nº 490/200341 do Senado, o relator, líder do governo no Senado, Senador 

Aloízio Mercadante, declara que o PLV nº 11/2003, já havia sido exaustivamente debatido na 

Câmara quanto à adequação constitucional, jurídica e financeiro-orçamentária, e trata apenas 

das emendas propostas pelo Senado.  

 O texto final aprovado no Congresso sofreu ainda veto, nos termos da Mensagem 

Presidencial de Veto nº 230/2003, no que diz respeito ao parcelamento, retirando a 

possibilidade de inclusão no débito consolidado, das parcelas retidas dos segurados referentes 

às contribuições para a Previdência dos contratados. 

 Dessa forma, resta constatado que o lançamento do novo programa de parcelamento 

especial – PAES surge de impulso do próprio Poder Legislativo, embora em acordo com o 

Poder Executivo, nas diretrizes traçadas através de sua liderança parlamentar, e com 

participação de sua bancada parlamentar. 

Em termos de consultoria jurídica do Poder Executivo, registra-se a elaboração do 

Parecer PGFN/PG nº 472/2003, de 25/03/2003, posterior à MP nº 107/2003 inicial, que 

analisa a proposta de parcelamento ainda em estudo e observa como inadequações localizada: 

- a inexistência de estudo do impacto orçamentário produzida pela renúncia fiscal estipulada 

pela anistia de 50 % das penalidades, em desobediência à Lei de Responsabilidade Fiscal; - a 

incompetência administrativa da PGFN para consolidar débitos da dívida ativa não tributária 

                                                 
40 “Sr. Presidente, Sras e Srs. Deputados, gostaria de dialogar com V. Exas com muita tranqüilidade. Primeiro, 
quero recuperar uma posição que tivemos desde o início. Eu já havia dito a V. Exas. que nunca iria dizer neste 
plenário que o processo vivido no ano passado não tinha sido fruto de um acordo. Volto a afirmar que houve um 
acordo no ano passado. Mas, depois, chegamos a um posicionamento neste Governo no sentido de que não seria 
adotado o processo anterior de refinanciamento do REFIS, e sim um parcelamento.” (Parecer do Relator 
designado pela Mesa, em substituição à Comissão Mista, à Medida Provisória nº 107/2003, Câmara dos 
Deputados, p. 1).  
41 “O projeto de Lei de Conversão (PLV) foi exaustivamente examinado na Câmara dos Deputados quanto às 
questões relativas à constitucionalidade, juridicidade, técnica legislativa e adequação orçamentário-financeira.” 
(Parecer nº 490/2003, Senado Federal, p. 6). 
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e  – o desacordo do dispositivo que altera o art. 17 da Lei de Execuções Fiscais, de natureza 

processual civil, como art. 62 § 1º, alínea ‘b’ da Constituição Federal, que proíbe alterações 

desta natureza por meio de medida provisória, mas esta última disposição não consta do texto 

final da lei. 

 No entanto, a edição da nova lei provocou reação imediata da Procuradoria Geral da 

República que promoveu ADI n º 3002-7 perante o Supremo Tribunal Federal, contra o art. 9º 

§ 2º da lei nº 10.684/2003, que não resguardou da suspensão punitiva criminal, as ações 

penais em curso, motivadas por crimes fiscais, ou seja, estendeu, na prática, a suspensão 

punitiva também para situações criminais já denunciadas. 

 Em verdade, o texto da Câmara limitava a suspensão punitiva de crimes fiscais, para 

os optantes do PAES, apenas para quando ainda não houvesse a denúncia, situação 

equivalente àquela instituída no REFIS. Entretanto, na votação de plenário, foi aprovado o 

DVS nº 442, proposto pelo PTB, que suprimiu a expressão – ‘desde que a inclusão no referido 

programa tenha ocorrido antes do recebimento da denúncia criminal’. 

 Mais tarde, durante o trâmite no Senado, a expressão suprimida foi reintroduzida pela 

Emenda de Plenário nº 6, nº 84 do Relator. Contudo, no retorno revisional à Câmara, esta 

emenda foi também suprimida pelo relator, Professor Luizinho43, que, aparentemente 

resignado, restaura o texto final oriundo da Câmara, alegando acordo político anterior. 

                                                 
42 Destaque de Votação em Separado. 
43 “Emenda nº 06. A questão relativa à suspensão da pretensão punitiva do Estado mos crimes contra a ordem 
tributária foi motivo de muita polêmica, ao longo de todo o longo que antecedeu a aprovação do PLV nº 11 na 
Câmara dos Deputados. Inicialmente, busquei resguardar no texto do referido PLV as mesmas regras e condições 
de suspensão de puniblidade aplicadas pela Lei nº 9.964, de 10 de abril de 2000, para o REFIS, a qual se acha 
restrita aos casos em que a opção seja exercida antes do recebimento da denúncia criminal. Contudo, não foi 
possível assegurar a permanência da redação originalmente proposta, de tal forma que o texto aprovado no 
plenário da Câmara dos Deputados passou a brigar a regra que assegura o parcelamento e a concomitante 
suspensão da pretensão punitiva do Estado inclusive nos casos em que a denúncia criminal já tenha sido acolhida 
pela autoridade judiciária. Esse foi o teor do acordo firmado na Câmara dos Deputados e que viabilizu a 
aprovação do PLV nº 11, e como tal merece ser resguardado por este relator. Diante disso, manifesto-me 
contrariamente ao acatamento da Emenda nº 06.” (Parecer sobre as emendas de plenário do Senado Federal 
apresentadas ao Projeto de Lei de Conversão nº 11/2003, relativo à MP nº 107/2003, Câmara dos Deputados, pp. 
5 e 6)   
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 A disputa parlamentar em torno da expressão que limitava a suspensão punitiva apenas 

para crimes ainda não denunciados no juízo criminal, parece confirmar as palavras do Sr. 

Procurador Geral da República, na exordial44 da ADI nº 3002-7.  

A exordial do Sr. Procurador da República é candente, quanto à situação de flagrante 

agressão aos princípios constitucionais Republicano e da Isonomia, não só pelo dispositivo 

atacado, como pelo novo sistema de parcelamento instituído, além do impedimento 

constitucional, expressa no art. 62 § 1º, alínea ‘b’, incluído pela EC nº 32/2001, que veda a 

edição de Medida Provisória em matéria penal e processual penal. 

 No entanto, o Pretório Excelso, sobranceiro, denegou a liminar requerida que 

suspenderia a vigência do dispositivo suspensivo da punibilidade criminal e até esta data, 

ainda não houve julgamento definitivo. Temos assim, que todas as ações penais em curso por 

crimes fiscais, vinculadas a débitos de optantes do PAES, estão suspensas. 

 Dessa forma, verifica-se que os aspectos de constitucionalidade referentes aos 

princípios constitucionais da Isonomia entre contribuintes, da Razoabilidade, da 

Proporcionalidade e até da Moralidade, também não foram apreciados no processamento 

legislativo da conversão da lei do PAES, com o agravante da flagrante agressão do texto 

constitucional expresso em matéria penal. 

 

 

 

 

 

                                                 
44 “De fato, limitada a suspensão da pretensão punitiva à sonegação de tributos federais, reforça-se a noção de 
que a inserção do dispositivo impugnado na Medida Provisória nº 107/2003 e sua manutenção na Lei de 
Conversão nº 10.684/ 2003 foram motivadas por indisfarçável intenção de beneficiar, precisamente, aqueles 
contribuintes que, tendo praticado delitos tributários, não se beneficiaram do programa de recuperação fiscal 
(REFIS) previsto na Lei nº 9.964/200, cujo art. 15 não admitia suspensão da pretensão punitiva, quando a 
denúncia pela prática de crime tributário já houvesse sidi devidamente recebida antes da inclusão do réu no 
referido programa.” (Procuradoria Geral da República, Petição Inicial – ADI-3002, fls. 13) 
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2.3 - Outras Leis Recentes de Favorecimentos Fiscais 

 

Além dos dois programas, REFIS e PAES, os governos brasileiros vêm 

sucessivamente editando outros planos de favorecimento para débitos em atraso, sobretudo 

para as situações em que há pendências judiciais em curso. 

A abordagem destes benefícios paralelos por completo não está no escopo deste 

trabalho. Entretanto, sua descrição se revela interessante, para melhor ilustração do progresso 

do cenário de benefícios fiscais em curso. 

O pioneiro destes favores se encontra no art. 17 da lei nº 9779/9945, que autorizava o 

pagamento pelos contribuintes dos débitos suspensos por decisão judicial e cuja 

constitucionalidade já tinha sido definitivamente julgada no STF, com dispensa  de multa e 

juros de mora até janeiro de 199946, se o fato gerador ocorreu após o julgamento do STF.  

A intenção do dispositivo era incentivar os contribuintes irresignados, que investiram 

judicialmente contra legislações tributárias anteriores, mas com desfecho desfavorável 

previsível, a solver em definitivo seus débitos pendentes, reforçando o caixa da Fazenda 

Pública e aliviando a Justiça Federal de lides de continuidade desnecessária. Trata-se de 

anistia, porque dispensa a aplicação de dois tipos de penalidades cabíveis, considerando esta 

natureza também para os juros de mora, como informa parte da doutrina47.  

                                                 
45 Lei nº 9.779/99 - Art. 17. Fica concedido ao contribuinte ou responsável exonerado do pagamento do tributo 
ou contribuição por decisão judicial proferida, em qualquer grau de jurisdição, com fundamento em 
inconstitucionalidade de lei, que houver sido declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em ação 
direta de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, o prazo até o último dia útil do mês de janeiro de 1999 
para o pagamento, isento de multa e juros de mora, da exação alcançada pela decisão declaratória, cujo fato 
gerador tenha ocorrido posteriormente à data da publicação do pertinente acórdão do Supremo Tribunal Federal. 
46 Recorde-se que os juros de mora anistiado era à base da taxa SELIC. O prazo de interrupção do curso do juros 
foi prorrogado até o último dia útil de fevereiro de 1999, pela MP nº 1.807. 
47 “A doutrina tem se posicionado no sentido de que a anistia consiste no perdão legal da multa tributária. Vimos, 
respeitosamente, discordar! A nosso ver, a anistia pode extinguir todas as obrigações nascidas das normas 
primárias sancionadoras. Em outros dizeres, pode referir-se tanto a multa, como a juros de mora. Assim teríamos 
duas categorias jurídicas de anistias: (i) aquelas decorrentes das multas; e (ii) aquelas decorrentes dos juros de 
mora.” VERGUEIRO, op. cit., 2001, p. 258 
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Todavia, seria mais adequada se fosse limitada aos débitos disputados na Justiça por 

fatos geradores anteriores ao esclarecimento definitivo do STF, quando então, o único 

benefício dos litigantes sobre os contribuintes adimplentes, seria o do não pagamento de juros 

de mora, quando o litigante tivesse seu débito suspenso por liminar em mandado de 

segurança, sem depósito, como previsto no CTN, art. 151, inciso IV. 

Oferecida aos litigantes para alcance de fatos geradores posteriores ao posicionamento do 

Pretório Excelso, como está na lei, o contribuinte nitidamente se aproveita de anistia sem 

gozar do benefício da dúvida jurídica, ou seja, quando sabia que seria vencido ou, se 

portador de decisão judicial definitiva, que seria alcançado por ação rescisória, salvo 

negligência ou descaso administrativo. Em qualquer caso, benefício com a própria torpeza. 

Em razão do funcionamento exitoso do art. 17 da lei nº 9.779/99, como descrito pelo 

Ministro da Fazenda, vieram outros benefícios equiparáveis, que ali se inspiraram para 

melhoria do fluxo de caixa governamental, como se observa na EM nº 107/2002 que 

justificou a MP nº 38/02, embora desatento à desigualdade de tratamento tributário permitida 

pelo dispositivo legal48. 

O favorecimento seguinte se consolida no art. 11, da MP 2.158-35 de 24/08/2001, 

sucessora da original MP nº 1.807, onde se estende a anistia das penalidades de multa e juros 

de mora, aplicáveis até fevereiro de 1999, a qualquer débito, inscrito ou não em dívida ativa, 

que tenha sofrido impugnação judicial do contribuinte até 31/12/98, desde que fosse pago até 

30/09/99. 

 

                                                 
48 EM 107/2002 – “ 9. Ainda no sentido de estimular a liquidação de débitos tributários atrasados, inclusive em 
relação ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), por meio dos art. 9º e 10 reabre-se a possibilidade de 
pagamento de obrigações das entidades abertas ou fechadas de previdência complementar, das sociedades 
seguradoras e dos administradores do Fundo de aposentadoria programada Individual (Fapi) e dos contribuintes 
em geral, com dispensa de multa e dos juros moratórios, adotando-se, para tanto, o exitoso modelo previsto no 
art. 17 da lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, e no art. 11 da Medida provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto 
de 2001, bem assim no art. 5º da medida provisória nº 2.222 de 4 de setembro de 2001.” 
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No caso desse dispositivo, observa-se o tratamento desigual tanto entre contribuintes 

adimplentes e inadimplentes, como entre contribuintes inadimplentes que tenham ou não 

investido judicialmente contra qualquer débito fiscal, ou seja, se moveu ação contra o débito 

até 31/12/98, por qualquer razão49,  tem direito à anistia, se não moveu ação judicial até a data 

fixada na MP, que pague com todos os acréscimos. 

Os §§ 5º e 6º do referido dispositivo reforçam a intenção de desigualdade uma vez que 

proíbem a devolução de qualquer restituição ou compensação, total ou parcial, aplicável em 

razão do benefício, para contribuintes que pagaram no total ou parcelado. 

             Em seguida, vem a MP nº 38/2002, cujo destino definitivo foi a perda da eficácia por 

decurso de prazo, mas que, no seu art. 11, estabeleceu nova extensão do favorecimento, seja 

pela prorrogação do prazo dos fatos geradores e ajuizamento da ação até 30/04/2002, seja por 

admitir que a anistia se aplica para o pagamento único imediato ou pedido de parcelamento. 

Em adendo, o § 4º do dispositivo exige expressamente a desistência da ação judicial movida 

pelo contribuinte, condição que estava apenas implícita nos diplomas legais anteriores.  

A perda da eficácia da MP nº 38/2002, que também tratava de outras matérias, não 

interfere com o aproveitamento do benefício ofertado, uma vez que os contribuintes que já 

tinham optado às disposições da medida provisória, seja por pagamento ou parcelamento, 

realizaram ato jurídico perfeito, salvo se o Congresso estabelecesse, por decreto legislativo 

nos termos do art. 62, § 3º da Constituição, que os optantes deveriam ser exigidos pela 

diferença correspondente às penalidades que não consolidaram em seus débitos. Ademais, os 

optantes teriam ainda sido prejudicados pela desistência obrigatória da ações judiciais. 

                                                 
49 “Posteriormente, foi editada a MP nº 1.858-8/99, que, mantendo intocável a redação do art. 10 da MP nº 
1.858-6/99 (que inclui parágrafos ao art. 17 da Lei nº 9.779/99), em seu art. 11 trouxe previsão acerca da 
extensão do benefício de dispensa de acréscimos legais aos pagamentos realizados até o último dia do mês de 
setembro de 1999, em quota única, aos débitos existentes junto à SRF e à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional, inscritos em Dívida  Ativa, desde que até o dia 31 de dezembro de 1998 o contribuinte tivesse ajuizado 
qualquer processo judicial onde o pleito abrangesse a exoneração do débito, ainda que parcialmente e sob 
qualquer fundamento.” OLIVEIRA & ANTONIO, Da Anistia e Remissão de Tributos Federais e Contribuições 
Previdenciárias nos Moldes da Medida Provisória nº 38/02, p. 65. 
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A MP nº 38/2002 foi declaradamente editada com a finalidade de reforço do caixa do 

governo, em compensação ao retardo na prorrogação da cobrança da CPMF50 e a atuação dos 

efeitos daquele art. 11 aumenta a desigualdade entre contribuintes, em razão da disparidade de 

tratamento àqueles que pediram parcelamento antes ou depois da vigência da MP, os 

primeiros, onerados com as penalidades, e os últimos, desfrutando da anistia, ou seja, dois 

tratamentos fiscais diferentes para débitos de mesma natureza e período de incidência. 

Por fim, vem a MP nº 66/2002, que foi convertida na lei nº 10.637/2002, onde o art. 20 

reforma a anistia, exigindo pagamento único, aplicando a multa cabível apenas com redução 

parcial, em vez de total, e dispensando os juros de mora aplicável até janeiro de 1999, mas 

estendendo o benefício para quaisquer débitos pendentes, ainda que não tenham sido objeto 

de ação judicial.  Havendo ação judicial, a regra do art. 21 da mesma medida provisória é 

diferente, com dispensa de multas, incidência de juros de mora pela TJLP e desistência 

obrigatória da ação. 

Na Exposição de Motivos nº 211/200251, o Ministro da Fazenda explica essas regras 

de benefícios como simples ampliação de pagamentos de débitos passados, quando, em 

verdade, se verifica anistia parcial a inadimplentes, justificáveis ou não.  

A MP nº 66/2002 também reitera o regime especial de tributação, com a anistia do art. 

17 da lei nº 9.779/99, antes oferecido no art. 5º da MP nº 2.222, de 04/09/2002, às entidades 

de previdência complementar, fixado até janeiro de 2002, e prorrogado até setembro de 2002.  

 

                                                 
50 EM nº 107/2002 – “ 27. Já a urgência se revela diante da necessidade premente de se buscar alternativas para 
aumento da arrecadação tributária federal e, por conseqüência, so equilíbrio fiscal, ameaçado pelo retardo na 
prorrogação da cobrança da CPMF; de criar condições econômicas favoráveis à instalação de fábricas de papel 
de imprensa no país, de modo a garantir a inclusão do Brasil entre os países que possam atrair os significativos 
investimentos que se encontram, atualmente, em estudo, por grupos empresariais estrangeiros.” 
51 EM nº 211/2002 – “15. As propostas constantes dos art. 20 a 23 objetivam ampliar a possibilidade de 
pagamento de débitos passados, de responsabilidade de pessoas jurídicas em geral, cabendo ressaltar que o 
pagamento dar-se-á em cota única até o último dia útil de setembro de 2002, além de permitir que, nos casos de 
lançamentos de ofício, possa o sujeito passivo, mediante depósito da respectiva importância, apresentar 
impugnação em relação aos valores de que discordar.” 
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As extensões posteriores para situações em que não há ações judiciais a desistir, como 

no art. 20 da MP nº 66/2002, seriam os casos de anistias parcial ou total. 

De qualquer modo, em todas essas disposições excepcionais de dispensa de 

penalidades, persiste a desigualdade de tratamento tributário entre contribuintes52, equivalente 

àquela que caracteriza os Programas REFIS e PAES, com o agravante da vigência 

concomitante desses benefícios menores com aqueles Programas, pelo menos, nos efeitos, e 

salvo, quanto às datas de adesão, concorrendo todos em conjunto para o aumento da 

desigualdade em detrimento do contribuinte regular adimplente.   

Por fim, a revisão das exposições de motivos justificativas daqueles benefícios legais 

menores, permite observar a inexistência de qualquer análise significativa quanto à integração 

dos dispositivos com o sistema tributário vigente ou para com os princípios constitucionais, 

prevalecendo as estipulações súbitas de prazos de aproveitamento e períodos de dispensa de 

penalidades, no intenção do reforço de caixa. 

Registre-se ainda entre os favorecimentos especiais, a permissão de parcelamento aos 

optantes pelo SIMPLES, que se encontra expressamente vedado no art. 6º § 2º da lei nº 

9.317/96, que o institui, mas que sofreu revogação tácita temporária com a edição do REFIS, 

renovada mais adiante pelo PAES, e recentemente, mais uma vez desautorizado pela MP nº 

183/2004 convertida na lei nº 10.925/2004.  

Diante desse quadro, em progresso, tornam-se recorrentes as cáusticas palavras de 

Alfredo Becker53, escritas em outro momento de exacerbação do poder de legislar em matéria 

                                                 
52 “É o caso, por exemplo, de remissões de penalidades, concedidasm no assado, no interesse da 
arrecadação,para todo e qualuqer contribuinte que quitasse seus débitos, de uma só vez, até certa data, numa 
manifesta quebra do princípio da igualdade e da exigência de justiça, por tratar igualmente situações e sujeitos 
desiguais.” FERRAZ JR,  Remissão e Anistia Fiscais: Sentido dos Conceitos e Forma Constitucional de 
Concessão, 2003, p. 69 
53 “Nos últimos anos, a quantidade e variedade de tributos mascarados de ‘empréstimos’ é tão grande que 
formam um bloco carnavalesco: ‘Unidos da Vila Federal’. O Presidente da República e o seu Ministro da 
Fazenda são os ‘abre-alas’. O ritmo é dado pelo fêmur dos contribuintes, que também fornecem a pele parta as 
cuícas. O Presidente e seus Ministros lançam ao público os confetes de nossos bolsos vazios e as serpentinas de 
nossas tripas. No Sambódromo conquistaram, por unanimidade, o prêmio: ‘Fraude contra o Contribuinte’.” 
Carnaval Tributário, 1999, p. 14. (aspas no original) 
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tributária, em que se abusava de empréstimos compulsórios, e que bem se aplicam à 

concorrência de tantas normas exonerativas de penalidades tributárias aplicáveis sobre fatos 

geradores passados. 

Tal como naquele momento, parece que se vive agora um ‘carnaval de anistias’, onde 

sucessivamente se aplica a fraude contra o contribuinte regular, sem esquecer do carnaval de 

superposições de taxas e impostos, mascarados de ‘contribuições’. 
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CAPÍTULO  3 – NATUREZA JURÍDICA DOS PROGRAMAS  

 

 Os Programas de Recuperação Fiscal são normas infraconstitucionais de conteúdo 

manifestamente tributário, editadas com o objetivo de promover incentivo à atividade 

econômica, através da renegociação do passivo tributário de contribuintes inadimplentes, com 

oferta de condições mais vantajosas que a disponível na legislação comum, em troca de 

deferimento de regularização fiscal, desde que o contribuinte optante se mantenha em 

regularidade fiscal. 

 O conteúdo principal das normas dos Programas, atenuantes de sanções, não 

descaracteriza a natureza tributária daquelas normas, tendo em vista a larga utilização desses 

preceitos, pelos Estados contemporâneos, com finalidade ‘extrafiscal’, isto é, no intuito de 

intervir nos fatos econômicos para estimular setores de atividades ou a economia em geral. 

Dessa forma, tratando-se de normas tributárias, importa estudar a qualidade de seu 

conteúdo, para que se compreenda os lineamentos que determinados pelo sistema jurídico.  

 

3.1 – Tipologia das Normas Tributárias 

 

O Direito Tributário é o sub-ramo jurídico que se dedica ao estudo e prática das 

normas relativas à atividade financeira do Estado, voltada para a extração compulsória de 

recursos dos particulares, que serão destinados pelos entes arrecadantes para suprimento e 

manutenção de bens e serviços necessários à coletividade. 
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Nesse objetivo, o Direito Tributário possui como núcleo de concentração de seus 

institutos, a norma impositiva tributária54, ou seja, aquela norma que estabelece uma 

imputação obrigacional sobre os cidadãos de um Estado, que os torna compelidos a entregar 

parte de seu patrimônio. 

Desse modo, a relação tributária, que exsurge da ocorrência no mundo real das 

situações fáticas ou jurídicas que legalmente a efetivam, tem natureza notadamente 

obrigacional55, embora no âmbito do Direito Tributário se definam diversos outros tipos 

relações estabelecidas por normas não impositivas, coexistentes, para regular fatos 

acessórios56 que são relevantes para a harmonização do sistema jurídico fiscal. 

A doutrina tributária formula diversas classificações de normas, algumas delas 

derivadas das organizações gerais desenvolvidas pelos estudos da Teoria Geral do Direito, 

adaptadas aos princípios instrutores do subramo tributário. 

Na objetividade deste trabalho, é suficiente recordar uma classificação da doutrina 

italiana que exibe uma ordem completa dos tipos de normas comumente identificáveis num 

sistema tributário, definidas primeiro sob o aspecto do direito material ou processual57. 

Em seguida, a classificação se desdobra para distribuir as normas de direito material 

tributário58 como normas impositivas, sancionantes ou benéficas, e subdividir as normas 

                                                 
54 “17.5 Como afirmado, a estrutura de todas as normas do direito tributário é idêntica à das demais normas 
jurídicas, sendo passíveis de igual tratamento técnico. Há um tipo de norma que forma o centro do direito 
tributário, em torno do qual todo ele se estrutura: é a que contém a descrição do fato a que se imputa o comando 
‘entregue a importância x de dinheiro ao estado’.” ATALIBA, Hipótese de Incidência Tributária, 2000, p. 52. 
55 “37ª A relação jurídica tributária tem natureza obrigacional, uma vez que seu objeto, isto é, a prestação que 
satisfaz o dever jurídico a ser cumprido, pode ser avaliado patrimonialmente.” CARVALHO, Teoria da Norma 
Tributária, 1998, p. 194 
56 “Fatos auxiliares, fatti aggiuntivi, fatos modificativos ou fatos impeditivos são as diversas denominações que 
os doutrinadores destinam para aquelas situações de fato, particulares ou especiais, previstas nas normas 
jurídicas acessórias (complementares, restritivas ou permissivas), fatos modificativos estes que, quando 
ocorridos em conjunto com o fato gerador típico ou principal, produzem uma consequência jurídica mais restrita, 
ou mais ampla, ou com alguma outra particularidade em relação à consequência jurídica que deveria ser 
produzida unicamente com a ocorrência do fato típico.” SEIXAS Fº, Teoria e Prática das Isenções Tributárias, 
1999, p. 5.  
57 “Tutte le disposizione tributarie possono appartenere o alla classe delle norme sostanziali o a quella delle 
norme procedurali. A loro volta ciascuna di queste classi è suscettibile di uma partizione tricotomica.” 
FALSITTA, Manuale di Diritto Tributário, 1997, p. 85. 



   55 

trbutárias processuais, como normas de processo administrativo, de processo jurisdicional e 

sobre provas processuais.  

Nessa classificação referida, temos que as normas dos Programas de Recuperação 

Fiscal se acomodam  como normas de direito material, do tipo benéficas (norme agevolative), 

uma vez que não se dedicam à descrição e construção de imposições, nem são normas 

atributivas de sanções, mas são compostas de disposições de claro favorecimento a 

contribuintes, ainda que em troca de prestações compulsórias. 

Importa também examinar a categorização dessas normas benéficas que predominam 

na composição dos Programas de Recuperação Fiscal, perante os chamados operadores ou 

functores deônticos do proibido, do obrigatório ou do permissivo, nos quais se reparte o 

functor dever-ser constituinte da estrutura formal da proposição normativa59. 

Observando essa qualificação, é possível entender que as normas impositivas 

tributárias (norme impostrici), de modo predominante, se colocam como normas regidas pelo 

functor ‘é obrigatório’, tendo em vista que a maioria de regras dessas modalidades atribuem 

uma imputação obrigacional compulsória, àqueles que incidam em determinada conduta que a 

legislação tributária eleja como significativa para a extração tributária, ou atribuem 

obrigações correlatas (acessórias) necessárias à arrecadação. 

                                                                                                                                                         
58 “Le norme impostrici. Sono tali tutte quelle disposizioni che decrivono gli elementi di ciascuna fattispecie 
tributaria (soggetti ativo e passivo, presupposto di fatto, criteri di determinazione della base imponible, criteri per 
calcolo del debito), i cosi detti regimi fiscali sostitutivi, le cautele patrimoniali applicabili. (...) 
Le norme sanzionatorie. Ricadono in quest’ambito tutte quelle disposizioni di diritto tributario che individuano 
gli elementi constitutivi di ciascuna fattispecie di illecito penale o extrapenale (soggetti, fattispecie oggetiva, 
criteri di quantificazione della sanzione, ecc.). (...) 
Le norme agevolative. Definiano di tipo agevolativo tutte quelle norme che accordano non solo esenzione 
oggetive e soggetive in senso stretto, ma anche esclusioni che camuffano esenzioni e comunque riduzioni del 
quantum debeatur sotto forma di detrazioni dalla’imponibile, di non imposibilità di componenti positive di 
reddito o di patrimonio, di detrazioni o abbuoni di imposta, di raddoppio di oneri deducibili e via enumerando. 
La morfologia delle agevolazioni è proteica. (...) 
Le norme di procedura ammistrativa, le norme di procedura giurisdizionale, le norme sulle prove.” Idem, pp. 85 
a 88. 
59 “Na proposição normativa ou deôntica, o dever-ser (que se triparte nas modalidades O, P, V, obrigatório, 
permitido e proibido) é constitutivo da estrutura formal, é o operador específico que conduz à proposição 
deôntica.” VILANOVA, As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo, 1997, p. 72. 
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Entre as normas impositivas tributárias coexistem também normas regidas pelo functor 

‘é proibido’, a exemplo da proibição de importação de uma determinada mercadoria, no 

interesse da política fiscal, onde a conseqüência para o fato descrito, quando de sua incidência 

consiste em sanção e não em cobrança de tributo, em razão do objetivo repressivo da norma 

primária60. 

As normas sancionantes (norme sanzionatorie) se apresentam como verdadeiramente 

regidas pelo functor ‘é obrigatório’, uma vez que estabelecem sanções repressoras da 

infringência da norma primária, constituída, em regra, de disposição determinante de 

obrigação tributária principal ou acessória (CTN, art. 113). 

Quanto ao último tipo, as normas benéficas (norme agevolative), se situam entre as 

normas permissivas, regidas pelo functor ‘é permitido’, abrigo adequado para as normas 

benéficas dos programas. 

Há de se recordar, brevemente, no que diz respeito a normas permissivas, a denotável 

controvérsia que viceja na doutrina jurídica sobre a possibilidade da existência de normas 

jurídicas de caráter não imperativo, tais como as normas permissivas, ou sobre sua existência 

como normas independentes, que se estende ainda sobre a investigação da possibilidade da 

existência de normas jurídicas sem sanção. 

Quanto à convivência de normas permissivas ao lado de normas imperativas registre-

se a posição de Kelsen61, de que as normas permissivas existem na dependência da existência 

de uma norma imperativa vigente.  

                                                 
60 “Seguimos a teoria da estrutura dual da norma jurídica: consta de duas partes, que se denominam norma 
primária e norma secundária. Naquela estatuem-se as relações deônticas direitos/deveres, como conseqüência da 
verificação dos pressupostos, fixados na proposição descritiva de situações fácticas ou situações já juridicamente 
qualificadas; nesta, preceituam-se as conseqüências sancionadoras, no pressuposto do não-cumprimento do 
estatuído na norma determinante da conduta juridicamente devida.” Idem, p. 111 
61 “A lei é imperativa para um e, desse modo, permissiva para outro. Ao obrigar um indivíduo a certa conduta 
para com outro indivíduo, a norma jurídica garante a este a conduta correspondente daquele. Esse é o fato que a 
distinção, um tanto quanto infeliz, entre lei ‘imperativa’ e ‘permissiva’ pretende descrever.” Teoria Geral do 
Direito e do Estado, 1998, p. 110.  
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Nesse entendimento, não há possibilidade da existência de normas jurídicas sem 

sanção, e a presença de normas sem sanção vinculada, representaria apenas o caso de normas 

acessórias, que vigoram em torno de normas imputativas obrigacionais, que não seriam 

normas jurídicas em sentido estrito. Assim seriam as normas permissivas. 

Noutra corrente, encontra-se Tércio Sampaio Ferraz Jr, que acolhe a possibilidade da 

existência independente de normas permissivas62, e descreve a existência de modalidade 

alternativa dessas normas permissivas, onde o legislador informa ao destinatário que tolera 

determinada ação e/ou garante sua realização, caracterizando então tipo de normas 

permissivas que não se constituem em exceção a uma norma imperativa vigente. 

Quanto à sanção obrigatoriamente vinculada na norma, segundo a conhecida 

concepção de Kelsen, que enxerga na sanção a verdadeira norma primária, há de se recordar a 

conclusão de Bobbio, que aceita a existência de normas singulares sem sanção, uma vez que o 

fenômeno normativo jurídico não tem sentido senão quando integrado dentro de um 

ordenamento, como fenômeno jurídico plural. Dessa forma, poderiam existir normas 

singulares sem sanção específica vinculada, mas não existiria ordenamento normativo sem 

sanções, e que as sanções aplicáveis às eventuais normas sem sanção específica seriam 

encontradas no conjunto do ordenamento aplicado de modo integrado63. Essa posição, aliás, 

não diverge por inteiro de Kelsen64, que também entende que as normas constitucionais 

encontram suas sanções nas normas inferiores que determinam e regulam. 

                                                 
62 “O problema está em que o elemento coercitivo é reconhecido como típico do direito e a norma permissiva, 
sendo uma espécie de ‘declaração política’ de intenção de não interferir em certos casos, teria por fundamento 
apenas esta espécie de compromisso público de autoridade e mais nada. Não se poderia dizer que o sentido 
prescritivo dessas permissões (por exemplo, declarações de direitos) decorresse de certas proibições de 
interferência de terceiros (por exemplo, garantias constitucionais), pois derivadas são estas e não aquelas e 
querer dizer que as declarações imperam por causa das garantias é inverter a relação.” Teoria da Norma Jurídica, 
1999, p. 60. 
63 BOBBIO, Teoria da Norma Jurídica, 2003, pp. 166 e 170 
64 “Sobre este fundamento, o Direito constitucional não pode ser citado como um exemplo de normas jurídicas 
que não estipulam qualquer sanção. As normas de constituição material são Direito apenas na sua conexão 
orgânica com as normas estipuladoras de sanção que são criadas com base nelas.” Teoria Geral do Direito e do 
Estado, 1998, p. 208. 
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Em conclusão, verifica-se que a existência de normas singulares sem sanção é 

perfeitamente plausível num ordenamento normativo, onde as sanções estariam distribuídas 

no conteúdo deste, para uso integrado e oportuno, em socorro de outras normas ali 

componentes, exercendo funcionamento acolhedor à vigência de normas permissivas na sua 

estrutura, a exemplo das normas benéficas em análise. 

As normas tributárias que constituem os Programas de Recuperação Fiscal, portanto, 

são normas benéficas, que se qualificam como normas permissivas, que deferem benefícios de 

reduções e postergações no crédito tributário devido aos contribuintes habilitados.  

 

3.2 - Normas Exonerativas como Normas Benéficas Tributárias 

 

As normas tributárias benéficas diferem das normas impositivas, porque não 

descrevem situações de incidência de tributos e se apartam das sancionantes, porque não 

determinam penalidades por infrações tributárias, tratam-se então de normas que exoneram o 

crédito tributário, que, por sua vez, pode ter sua constituição originada em atos lícitos, tributo 

devido por efeito de ocorrência do fato gerador, ou atos ilícitos, infrações à legislação  fiscal. 

As normas componentes dos Programas de Recuperação Fiscal, podem ser tomadas 

como ‘normas exonerativas’, segundo classificação elaborada por Sacha Calmon, que assim 

denomina as normas que produzem alterações qualitativas ou quantitativas sobre a situação 

tributária, reduzindo ou extinguindo a obrigação65. 

                                                 
65 “As alterações que as leis tributárias provocam nas hipóteses das normas de tributação são qualitativas, 
porquanto, em última análise, qualificam ou desqualificam juridicamente os fatos (os fatos, então, são ou não 
aptos a ‘gerar’ tributação, se e quando ocorrentes). Ao revés, as alterações que as leis tributárias ensejam nas 
conseqüências das normas de tributação são quantitativas, por isso que afetam apenas o quantum do dever 
jurídico de pagar tributos: no primeiro caso, o efeito desqualificante que as leis provocam nos ‘fatos jurígenos’ 
impede a incidência do imperativo e, pois, a norma de tributação não incide. Noutras palavras, não há obrigação. 
No segundo caso, os fatos jurígenos por isso que não alterados por nenhuma lei imunizante ou isentante, quando 
ocorrem provocam a incidência do mandamento da norma de tributação. Há obrigação. Apenas as condições 
para cumprimento do dever tributário são alteradas para menos. Os efeitos se dão ao nível das conseqüências.” 
COELHO, Teoria Geral da Tributação e da Exoneração Tributária, 1999, p. 142. 
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Naquele estudo, as normas exonerativas são distinguidas também como internas ou 

externas66, incluindo entre as modalidades das primeiras, as normas de isenção e imunidades, 

e como exemplo das segundas, as remissões, uma vez que estas últimas atuam de forma 

externa ao arcabouço obrigacional, porque não se fixam nas hipóteses nem efeitos das normas 

de tributação e consistem em decisão do sujeito ativo competente de destinação do crédito 

tributário.  

 

3.2.1 - Das Exonerações Internas 

 

As exonerações internas são aquelas que atuam impedindo que se constitua o crédito 

tributário ou reduzindo seu montante, uma vez que subsiste o suporte fático previsto na 

hipótese legal, mas um outro dispositivo legislativo entra em ação para neutralizar total ou 

parcialmente o efeito previsto. 

No estudo mencionado, as normas entrevistas como exonerativas internas são 

subdivididas também como de natureza qualitativa, a exemplo das isenções e imunidades, ou 

de natureza quantitativa, que se constituem ao modo de reduções de base de cálculo e alíquota 

ou deduções de despesas e créditos presumidos, englobando a alíquota zero, diferimentos e 

figuras afins. 

A abordagem mais extensa das normas exonerativas internas não se acomoda neste 

trabalho, mas sim, das que se qualificam como exonerações externas, uma vez que estas são 

as componentes dos Programas de Recuperação Fiscal. 

 

 

 
                                                 
66 “Basicamente as exonerações se dividem em internas ou externas à estrutura da norma. As internas, a seu 
turno, se subdividem tendo em vista o seu habitat no interior desta. Umas se estruturam nas hipóteses e outras 
nos comandos normativos (conseqüências).” Idem, p. 144. 
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3.2.2 - Das Exonerações Externas 

 

 As normas exonerativas externas são aquelas que promovem a dispensa total ou 

parcial do crédito tributário, operando, contudo, depois do crédito constituído e consolidado 

juridicamente ou sobre a sanção aplicável. 

 Nessa classe são incluídas as remissões, as anistias e a devolução de tributos pagos 

legitimamente67, todas operantes após a formação completa do crédito tributário. 

 Observe-se que, quanto ao resultado do não recebimento de créditos tributários 

autorizados de incidência ou exigência por lei, as exonerações externas se equiparam às 

normas exonerativas internas como as isenções, não incidências (isenções impróprias)68 ou 

imunidades, e outras diversas modalidades afins que podem se apresentar com esta finalidade, 

seja por redução de base de cálculo, de alíquota, alíquota zero, crédito presumido, deduções 

ou diferimentos, conforme o modo como atuam sobre a obrigação tributária impositiva69. 

 Isso porque, quando se aplicam esses mecanismos de dispensa de pagamento de 

tributo, aparentemente equiparáveis, o credor público sempre está desistindo de receitas  a que 

têm direito para composição de sua disponibilidade financeira.  

Nas exonerações internas, no momento legal da prática da desistência, o sujeito ativo 

tributário é ainda apenas um - credor potencial -, ou seja, há hipótese de incidência e fato 

gerador materializado, que traz o direito de constituição do crédito para todos os efeitos, tal 

como estabelecido na lei, mas que é eximido também por lei. 

 Nessas exonerações internas, a dispensa de recolhimento do tributo acontece com 

antecedência, permitindo a programação de credor e devedor quanto a seus interesses e 

                                                 
67 COELHO, Curso de Direito Tributário Brasileiro, 2004, p. 169 
68 “Economicamente, a não-incidência pura e simples, ou a isenção imprópria, tem o mesmo efeito liberatório da 
isenção específica ou propriamente dita. Esses fenômenos mantêm, com as isenções tributárias, relações 
estreitas.” BORGES, Teoria Geral da Isenção Tributária, 2001, p. 209 
69 COELHO, Teoria Geral do Tributo e da Exoneração Tributária, 1999, pp. 144, 175, 189 e 195 
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atividades, uma vez que o fato gerador, ao se materializar, se encontra preventivamente 

neutralizado pela vigência de lei antecessora70. 

 No caso das exonerações externas observa-se a ocorrência do mesmo resultado final 

produzido pelas exonerações internas, isto é, a não arrecadação da receita pelo credor 

tributário. Contudo, ao invés do sujeito ativo competente estar na situação de - credor 

potencial -, ocupa a situação de - credor efetivo -, certo e líquido, ou seja, aquele que se 

encontra plenamente habilitado a exigir e receber seu crédito. Apesar disso, emite ou recebe 

autorização legal, posterior à constituição jurídica do crédito, para dispensar a dívida do 

contribuinte, embora perfeitamente habilitado para reivindicá-la. 

Nos exonerações externas prevalece a renúncia71 expressa e voluntária do credor 

estatal competente a seu direito pleno de receber seu crédito, total ou parcial, após a 

ocorrência de todos os pressupostos necessários ao delineamento da obrigação do devedor, 

sujeito passivo tributário. 

Em estudos mais amplos, as normas exonerativas internas e suas congêneres 

exonerativas externas, são acolhidas como modalidades de incentivos fiscais72, ou seja, 

 

 

 

                                                 
70 Comentário: Não custa lembrar que, em alguns casos específicos, como do drawback e da admissão 
temporária, o crédito tributário é constituído, pela entrada de mercadoria estrangeira no território nacional, mas 
permanece suspenso por algum tempo, até que, por atos complementares do contribuinte, obrigatórios para 
aproveitamento da isenção, os bens são devolvidos ao exterior, na condição de insumos consumidos pelos 
produtos exportados ou pela reexportação, quando então o crédito é cancelado. 
71 Renúncia. Ou renunciação, do latim renuntiatio, de renuntiare, (declarar ou anunciar que deixa, desistir 
abdicar), no sentido jurídico significa o abandono ou a desistência do direito que se tem sobre alguma coisa. 
Nesta razão, a renúncia importa sempre num abandono ou numa desistência voluntária, pela qual o titular de um 
direito deixa de usá-lo ou anuncia que não o quer utilizar, (...) Em qualquer circunstância, porém, abandono, 
escusa, demissão, desistência, a renúncia deve incidir sobre direito presente ou atual, isto é, sobre direito 
existente, não sobre direito que possa eventualmente vir. Não se renuncia ao que não se tem ou ao que não se 
exerce. DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico, 1999, p. 701 
72 CATÃO, Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais, 2004, pp. 51 a 91. – SEIXAS Fº, Teoria e Prática das 
Isenções Tributárias, 1999, pp. 55 a 60. 
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instrumentos normativos de intervenção estatal na atividade econômica com intuitos de 

fomento e regulação característicos da chamada função promocional do Estado73. 

A ação interventiva do Estado na economia através destes incentivos de amplo 

espectro ocorre com os mesmos efeitos74, quer sejam implantados sobre a estrutura da receita 

pública, quer sejam implementados sobre a seara da despesa pública, quando assume a forma 

de subvenções e fomento subsidiado de investimentos.  

A vigência destes incentivos demanda constante atenção de administradores públicos, 

economistas, juristas e do empresariado, tendo em vista seu potencial de distorção sobre 

segmentos de atividade e a livre iniciativa, mormente, para evitar que sua utilização não 

desborde dos limites constitucionais a que devem estar constritos75.  

Apesar disso, não são poucas as investidas desmesuradas, inclusive nas legislações 

tributárias e políticas fiscais estaduais e municipais, denominadas como de fomento a 

atividades econômicas, mas sem o cuidado da precisão jurídica76, que, muitas vezes, 

simplesmente promovem ou mascaram largos programas indevidos de isenções ou remissões, 

em flagrante agressão descontrolada aos dispositivos e princípios constitucionais, em prejuízo 

do cidadão. 

  

 

                                                 
73 “Assim, em síntese, as normas veiculadoras de incentivo fiscal seriam normas de organização do estado, com 
função promocional e sob uma perspectiva funcionalista. São concebidas sob os pilares da Intervenção do Estado 
no Domínio Econômico, através da doutrina da extrafiscalidade.” CATÃO, op. cit., 2004, p. 8. - No mesmo 
sentido: FEITOSA, A Constituição Financeira como Questão Crucial do Direito Constitucional, 2000, p. 244 
74 TORRES, Curso de Direito Financeiro e Tributário, 1999, p. 268 
75 FERRAZ JR, Guerra Fiscal, Fomento e Incentivo na Constituição Federal, 1998, p. 283 
76 “Observa-se que o ente Federativo (União, Estado, Distrito Federal ou Município) tem renunciado, 
desmotivadamente, aos seus tributos, aos seus créditos, em favor de determinados segmentos, por meio de 
instrumentos como redução de alíquota, diferimento, isenção, redução de base de cálculo, suspensão, crédito 
presumido, anistia ou remissão. Afinal, a renúncia fiscal pode não ser, como alguns defendem, instrumento de 
política social. Algumas vezes são a materialização das lamúrias de alguns setores da economia ou imposição do 
lobby dos grandes investidores.” (...) “Sabe-se que a maioria dos governos concedem benefícios sem fazer, 
previamente, qualquer estudo específico sobre os seus efeitos na economia, no social, ou mesmo nas finanças 
públicas.” CUNHA, Renúncia Fiscal no ICMS, 2003, pp. 33/34 
No mesmo sentido: “Em linguagem leiga (que ousaríamos chamar de ‘jornalística’), é comum dizer-se que uma 
lei concedeu ‘anistia de tributos’. Com verdade, ela concedeu uma remissão tributária.” CARRAZZA, Curso de 
Direito Constitucional Tributário, 1997, p. 472 
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3.2.3 - Da tipologia das exonerações externas 

  

As modalidades de aniquilação total ou parcial de crédito tributário previstas no CTN, 

atuantes sobre o consequente77 normativo, são comumente reconhecidas nos institutos da 

Remissão(art. 172) e Anistia(art. 180 a 182). 

No entanto, incluímos nessa tipologia também a Transação, modalidade extintiva do 

crédito tributário prevista no CTN (art. 171), mediante vantagens contraprestadas pelo 

contribuinte, que pode resultar em extinção ou redução do crédito tributário. 

A semelhança que induz esta inclusão decorre da atuação da norma autorizante de 

transação, justamente após a constituição completa do crédito tributário, ou seja, sobre o 

consequente normativo e não no antecedente, que faculta sua utilização como virtual renúncia 

de crédito em troca de prestações do favorecido78. 

Registre-se a diferença para outra modalidade extintiva catalogada no CTN (art. 170), 

a Compensação, que também atua sobre o conseqüente normativo, mas que não traz 

possibilidade de qualquer redução ou perda no crédito tributário, como pode acontecer na 

modalidade Transação. Na Compensação, a extinção ocorre sempre pelo total, e então, não 

remanesce qualquer favorecimento ao contribuinte. 

Destacável também a recente modalidade da Dação em Pagamento em imóveis, 

introduzida pela LC nº 104/2001, como inciso XI, do art. 156, no CTN, que, apesar de sujeita 

a lei regulamentar, não sugere a possibilidade de extinção do crédito tributário por montante 

inferior ao lançado. 

                                                 
77 “Neste passo, revela-se a estrutura lógica das normas jurídicas: uma hipótese, suposto ou antecedente, a qual 
se conjuga um mandamento, uma conseqüência ou estatuição. Daí a compostura hipotético-condicional, 
resultado da associação do antecedente e do conseqüente pela cópula deôntica, ou seja, pelo dever-ser que 
caracteriza a imputação jurídico-normativa. Um antecedente implicando logicamente um conseqüente. Uma 
classe de fatos, ou a descrição de um certo fato, implicando um tipo de conduta, ou uma conduta específica.” 
SILVA, Fundamentos da Norma Tributária, 2001, pp. 64/65  
78 BORGES, Teoria Geral da Isenção Tributária, 2001, p. 213 
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Vale registrar a notória influência privatista na formulação dos institutos extintivos do 

crédito tributário, como são a Remissão, a Transação, a Compensação e a Dação. Isso se deve 

ao entendimento doutrinário predominante, vigente durante a elaboração do CTN79, e ainda 

não totalmente pacificado, quanto à natureza jurídica da obrigação tributária80. Contudo, 

qualquer estudo sobre tais institutos há de considerar, necessariamente, os lineamentos do 

direito posto.  

As normas caracterizadas como exonerativas externas são seguramente apartadas das 

exonerativas internas como a isenção81, porque estas atuam sobre o antecedente normativo, 

enquanto aquelas implementam dispensa de pagamento, autorizada em via legal, de edição 

posterior ao surgimento da obrigação tributária principal. 

A Constituição Federal prevê a ocorrência de normas tributárias exonerativas externas 

no art. 150, § 6º, referindo-se neste dispositivo apenas aos institutos da anistia e remissão, 

restringindo suas promoções pela exigência de edição de instrumento legal específico. No 

caso do ICMS, subsiste a necessidade de lei complementar (convênio)82 para eventual 

concessão desses linimentos tributários, conforme entendimento amplo da expressão 

‘benefícios fiscais’ no art. 155, § 2º, inciso XII, alínea ‘g’. 

Além daqueles comandos, encontra-se nas normas constitucionais de Finanças 

Públicas, o art. 165, § 6º, que exige a inclusão demonstrativa desde o projeto de lei  

                                                 
79 “A doutrina brasileira aceita de maneira que se poderia chamar de praticamente unânime a doutrina da relação 
tributária como relação jurídica centrada na obrigação tributária. Esta concepção veio a reproduzir-se no Código 
Tributário Nacional, por evidente influência de Rubens Gomes de Sousa, autor do anteprojeto e membro das 
comissões que elaboraram o projeto com base no trabalho deste autor.” COSTA, Algumas Notas sobre a Relação 
Jurídica Tributária, 1998, p. 31 
80 “Categorias, que normalmente não têm condições de se adaptar a um regime de direito público, são as formas 
extraordinárias de extinção do crédito tributário, apesar de estabelecidas no próprio Código Tributário Nacional.” 
SEIXAS Fº, Natureza Jurídica da Relação Tributária, 1999, p. 136 
81 “A isenção e a remissão são assim técnicas liberatórias diversificadas pelo ordenamento tributário: a isenção 
impede o nascimento da própria obrigação tributária; a remissão extingue a obrigação já existente.” BORGES, 
Teoria Geral da Isenção Tributária, 2001, p. 212. - No mesmo sentido: “Na isenção, como já foi demonstrado 
anteriormente, não existem duas normas jurídicas produzindo diferentes conseqüências jurídicas em dois 
momentos diversos, mas duas normas jurídicas que, integradamente, produzem uma só conseqüência jurídica em 
um único momento.” SEIXAS Fº, Teoria e Prática das Isenções Tributárias, 1999, p. 59 
82 FERRAZ JR, Guerra Fiscal, Fomento e Incentivo na Constituição Federal, 1998, p. 279 
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orçamentária, dos efeitos de remissões e anistias, entre outros eventuais benefícios ou 

incentivos fiscais planejados, cuja regulamentação vem pormenorizada na Lei de 

Responsabilidade Fiscal83. 

As normas exonerativas externas que interessam a este trabalho são aquelas que, não 

somente extinguem o crédito tributário, mas que, também, de alguma forma, dispensam uma 

parte ou o total dele, como efeito intrínseco de sua atuação. 

Os institutos do CTN que atendem esses pressupostos são a Remissão, a Transação e a 

Anistia, que atuam como exonerações exógenas84, sendo que a primeira atua de modo externo 

à estrutura de norma tributária impositiva, cujos efeitos creditórios eliminam, e a última, atua 

de modo externo à estrutura de norma sancionante85. No caso da Transação, a abrangência de 

sua atuação pode alcançar, de modo externo, os efeitos creditórios de norma impositiva ou de 

norma sancionante. 

Na descrição de Lunardelli86, quando a Anistia é concedida pelo total, seu impacto 

ocorre sobre o consequente da estrutura hipotético-condicional da norma sancionante, 

determinando o afastamento da obrigatoriedade do cumprimento da sanção. 

 

                                                 
83 CATÃO, O Regime Jurídico dos Incentivos Fiscais, 2004, p. 105 
84 BALEEIRO, Direito Tributário Brasileiro, 2001, pp. 917 e 956 (Notas de Misabel Abreu Machado Derzi) 
Comentário: Não incluímos neste estudo as Devoluções de tributo legitimamente pago, descritos pela Profª. 
Misabel Derzi como exonerações exógenas, junto com remissões e anistias, assim como entende o Prof. Sacha 
Calmon, porque, como assinala o professor mineiro, as remissões encontram regulação formal no Direito 
Tributário, mas isso não ocorre com as devoluções citadas, que são regidas pelo Direito Financeiro, que não se 
aborda aqui. 
85 “A anistia distingue-se da remissão. Embora ambas possam refletir uma dose de generosidade do legislador, ao 
conceder perdão, o objeto da remissão é o tributo devido e o da anistia é a infração praticada. Na remissão, tem-
se o fato gerador, o nascimento da obrigação tributária, e o perdão da divida tributária (quer tenha havido 
lançamento quer não). Na anistia, tem-se uma infração, o nascimento do direito de punir, e o perdão da infração, 
extinguindo-se o direito de punir.” AMARO, Direito Tributário Brasileiro, 1997, p. 427 
86 “No consequente teremos a prescrição da relação de anistia, cujo relacionamento com a de multa 
(sancionatória) produzirá a extinção desta. Sintaticamente, teremos aqui os mesmos efeitos da relação advinda 
com o pagamento da prestação tributária. Haverá a extinção da relação sancionatória, decorrente do cálculo 
relacional havido com a relação de anistia. O produto deste cálculo é um conjunto vazio, representativo da 
inexistência, no campo dos fenômenos, de condutas obrigatórias ao cumprimento de uma prestação a título de 
multa.” LUNARDELLI, Isenções Tributárias, 1999, p. 78  
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De modo semelhante, a operação de normas de Remissão total, também produzirá um 

conjunto vazio representativo da inexistência de condutas obrigatórias ou de relações 

tributárias87.  No caso da Transação, o resultado da operação da norma pode incluir efeitos 

equiparáveis ao da Remissão e/ou da Anistia. 

Assim, nas normas exonerativas externas estudadas, o credor tributário estatal assume 

um prejuízo total ou parcial, uma vez que renuncia a um direito que já possui, que então deve 

ser naturalmente justificado em nome de algum interesse maior vislumbrado, declarado e 

demonstrado na política fiscal praticada com a indulgência. 

Nas normas em exame atua um perdão total ou parcial de um crédito tributário hábil 

para sua constituição e aperfeiçoamento como obrigação principal, conforme regras do art. 

113, do CTN, tendo em vista a eficácia da norma impositiva e a inexistência de norma 

exonerativa interna, no momento da ocorrência do fato gerador.  

 

3.3 - Uma Revisão dos Institutos Exonerativos Externos 

 

3.3.1 - Da Remissão 

 

A remissão tributária se qualifica como instrumento extintivo do crédito tributário, 

como estipulado no art. 172 do CTN, e consiste em modalidade específica da remissão 

extintiva das obrigações em geral. 

                                                 
87 “Assim, vigente a remissão, sua aplicação provocará a emissão de enunciado referente a norma individual e 
concreta, cujo antecedente acusará o fato jurídico relação tributária e o conseqüente a relação de remissão que, 
no cálculo das relações, anulará a mencionada relação tributária. Produz-se no plano normativo, com este 
mecanismo, um conjunto vazio de elementos, que se refere a inexistência de relações tributárias no plano dos 
fatos jurídicos. Segundo tal perspectiva normativa, assim ocorre a extinção do crédito tributário de que trata o 
mencionado art. 156, inciso IV do Diploma Tributário.” Idem, p. 124. 
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A remissão como instituto do direito privado exige a prática de uma liberalidade pelo 

credor, que por sua vez, necessita estar empossado na disponibilidade sobre o bem ou 

obrigação. Nada impede, porém, a recusa da liberalidade pelo devedor. 

No âmbito tributário, o credor público não pode dispor discricionariamente do crédito 

tributário, isto é, a prática da Remissão nesta seara jurídica deve estar habilitada por lei88. Esta 

lei promove determinações sobre os dois sujeitos da relação tributária, estabelecendo a 

renúncia do credor estatal e o impedimento de recusa ao contribuinte89. 

Além disso, registre-se o caráter excepcional da remissão como modalidade extintiva 

do crédito tributário, uma vez que decorre de ação voluntária do credor, que implica em 

renúncia de direitos, ainda que autorizada em lei, que naturalmente se contrapõe ao dever 

genérico de recolhimento de impostos pelos cidadãos90. 

O crédito tributário é o objeto efetivo sobre o qual deve operar a remissão tributária 

estatuída em lei, obedecendo às regras do CTN. Este crédito decorre sempre de obrigação 

principal, conforme CTN, art. 139, mas esta pode ter origem na omissão no recolhimento de 

tributo, ou na conversão de obrigação acessória, conforme art. 113, § 3º, do CTN. 

No primeiro caso, o crédito é composto do tributo não recolhido e das parcelas de 

penalidades cabíveis e no segundo caso, o crédito é composto apenas das penalidades 

aplicáveis por prática de infração procedimental, mas que não implicou omissão de 

recolhimento do tributo.  

                                                 
88 “A Fazenda Pública não é a ‘dona’ do tributo. Ela o lança e o arrecada nos estritos termos da lei. Não lhe é 
dado abrir mão, sponte propria, de seu recolhimento. Pelo contrário, só poderá deixar de arrecadá-lo em 
cumprimento de uma lei autorizadora (praticará, pois, também neste caso, um ato administrativo vinculado).” 
CARRAZZA, Curso de Direito Tributário Constitucional, 1997, p. 471 
89 “Resta portanto a primeira hipótese, que nos parece mais acertada: a remissão tributária é um ato legislativo 
unilateral, obrigatório tanto para o Fisco como para o contribuinte.” FAIM Fº, A Remissão o Direito Tributário 
Brasileiro, 1998, p. 11 - No mesmo sentido: MORAES, Compêndio de Direito Tributário, 2º vol, 1996, p. 461 
90 “Tenha-se em mente, assim, que uma remissão, enquanto dispensa de crédito já constituído, é sempre uma 
exceção de uma regra geral. Em termos de proteção contra a discricionariedade, o comando impede, por 
exigência de lei, que exceções sejam abertas ao arbítrio da autoridade concedente.” FERRAZ JR, Remissão e 
Anistia Fiscais: Sentido dos Conceitos e Forma Constitucional de Concessão, 2003, p. 68. 
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Embora a remissão seja hábil para operar sobre todo o montante do crédito tributário 

constituído, verifica-se que o perdão efetivo de pagamento de tributo ocorre apenas no 

primeiro caso, isto é, sobre a parte do crédito oriunda de obrigação principal decorrente de 

não recolhimento de tributo, porque, no segundo caso, quando o crédito é oriundo de 

obrigação principal decorrente de conversão de obrigação acessória, não há tributo devido na 

composição crédito pendente, no sentido estrito do art. 3º do CTN. 

Quando o crédito tributário não é recolhido em tempo hábil, isto implica na agregação 

de parcelas de penalidades legais, como multas e juros, que se consolidam em somatório no 

montante levado à cobrança executiva. Neste caso, a remissão aplicada sobre este montante 

consolidado do crédito, em verdade, significará a operação de dois institutos extintivos, a 

remissão do tributo não recolhido e a anistia das penalidades porventura acrescidas.   

Se ocorre o fato gerador e a constituição do crédito tributário, mas a dispensa legal de 

pagamento é concedida antes do prazo de vencimento, subsiste então a remissão pura e 

simples, que opera sobre crédito tributário constituído apenas sobre parcela de tributo devido. 

Isso, porque a remissão tributária pode ocorrer para créditos constituídos, inscritos, não 

vencidos ou até mesmo ainda não formalizados91, posto que sujeitos a informações do 

contribuinte para sua individualização. 

 

3.3.2 - Da Anistia 

 

A Anistia consiste em instituto tributário remissório que se destina à dispensa apenas 

de penalidades, vinculando-se, portanto, à norma sancionante do descumprimento da 

obrigação tributária. 

                                                 
91 CARVALHO, Curso de Direito Tributário, 1993, p. 309. 
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Trata-se de instrumento de alcance mais limitado92 do que a remissão, uma vez que 

esta última, quando concedida, dispõe de potência suficiente, inclusive para dispensar o 

recolhimento do próprio tributo devido, porventura não recolhido. 

Além dessa diferença e de outras verificáveis da técnica insculpida no CTN para uso 

desses institutos, destaque-se a distinção decorrente da concepção histórica na origem de cada 

um, onde se observa que a remissão emana de justificativas de natureza racional, 

excepcionalmente aplicáveis em casos individuais,  enquanto que a anistia se inspira em 

justificativas de necessidades imperiosas do interesse geral93. 

A abordagem aqui lançada deixa de lado os efeitos de anistias originadas em 

legislações tributárias ou penais, dirigidas para crimes ou contravenções fiscais tipificados, 

que não se comportam neste trabalho. 

A Anistia pode alcançar tanto a penalidade cabível por descumprimento de obrigação 

tributária principal, ou seja, não recolhimento de tributo, como a penalidade por 

descumprimento de obrigação acessória, ou seja, prestação procedimental determinada na 

legislação tributária. No segundo caso, a penalidade estará convertida em obrigação principal, 

nos termos do art. 113, § 3º, do CTN, para constituição do crédito tributário.  

                                                 
92 “É preciso sublinhar que a remissão não guarda qualquer sintonia com o instituto da anistia, o primeiro é mais 
abrangente e alcança o tributo e as infrações, enquanto essa última mostra adequação com as penalidades, 
liberando o responsável pelo seu respectivo cumprimento, em razão disso o crédito tributário não surge com 
força correspondente, dada a sujeição à sua exclusão plasmada na vontade do benefício legal e a manifestação da 
autoridade administrativa.” ABRÃO, Anistia Fiscal, 1999, p. 17 
93 “O fato de a anistia fiscal, como a anistia política, poder ser absoluta é já um primeiro dado a ser considerado. 
Ao contrário da remissão, que o CTN vincula à racionalidade de uma relação meio/fim – casos de 
admissibilidade, conforme o art. 172 do CTN -, a anistia, que pode ser absoluta, poderá então ser concedida 
incondicionalmente (‘irrestritamente pela lei sem quaisquer condições’ – Baleeiro, ob. cit., p. 533) alheia ao 
cálculo limitador da racionalidade. Isto a aproxima de suas origens remotas, quando era concedida em alusão a 
eventos que não guerdavam nenhuma relação com os efeitos do ato soberano (cf. Radbruch, ‘Gerechtigkeit und 
Gnade’, in rechtsphilosophie, Stuttgart, 1963, pp. 342 e ss.). Por isso, no direito moderno ela não é vista, 
basicamente como um favorecimento individual, posto que seu destinatário imediato é a pessoa humana e a 
sociedade (cf. Pinto Ferreira, verbete anistia na Enciclopédia Saraiva, São Paulo, 178, v.6, p. 434). Neste sentido 
não pede nenhuma justificação condicional ao ato da autoridade que a concede, ainda que, secundariamente, 
possa atingir certas finalidades (como por exemplo, a paz social ou um benefício econômico). Ou seja, ela não é 
concedida porque nem para que um conjunto de beneficiários com ela se beneficie, mas no interesse soberano da 
própria sociedade.” FERRAZ JR, Remissão e Anistia Fiscais, 2003, p. 80/81 
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Observe-se então que, se a sanção tem origem em infração de obrigação acessória, o 

crédito tributário a ser constituído se compõe somente do valor da penalidade estipulada na 

lei. Se a sanção tem origem em não pagamento de tributo, a penalidade cabível deverá ser 

consolidada com o montante do tributo omitido, constituindo também um único crédito 

tributário, composto do somatório do tributo e penalidades, para fins de cobrança.  

Considerando as descrições acima e que a expressão ‘crédito tributário’, corrente na 

linguagem jurídica tributária, significa, sobretudo, o montante pecuniário que o sujeito ativo 

competente tem a receber em função da ocorrência de um fato gerador hipoteticamente 

previsto, temos então a impropriedade denunciada na doutrina tributarista94, na definição, pelo 

legislador, do instituto da Anistia como excludente de ‘crédito tributário’, tendo em vista que 

este ‘crédito’ pode estar composto pelo somatório de parcelas de origem jurídica diferentes. 

A Anistia, portanto, pode resultar em perdão total ou parcial do crédito tributário, a 

depender se a penalidade dispensada originou-se do descumprimento de obrigação 

acessória95, e então o crédito é composto apenas de penalidades, ou se decorre de infração por 

não recolhimento de tributo devido, quando então estarão consolidados no crédito tributário, o 

tributo e as penalidades, e apenas estas últimas serão alcançadas pela anistia.  

Na primeira situação, a extinção do crédito tributário poderá ser total ou parcial, 

dependendo das penalidades e gradação que a  lei anistiante autoriza a absolver, como 

disposto no art. 181, inciso II, alínea ‘b’, do CTN, ou se a norma determina apenas penalidade 

menos severa, como autorizado no art. 106, inciso II, alínea ‘c’. 

Na segunda situação, dispensa de penalidades imputadas por não recolhimento de 

tributo, a extinção do crédito será sempre parcial, mesmo sob a regência dos mesmos 

dispositivos legais, porque a Anistia alcançará apenas as parcelas de penalidades acrescidas ao  

                                                 
94 CARVALHO, Curso de Direito Tributário, 1993, p. 340. 
95 AMARO, Direito Tributário Brasileiro, 1997, p. 428 
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núcleo original do crédito constituído somente pelo tributo devido. Este núcleo deve 

remanescer incólume, como débito do contribuinte, mesmo depois da operação da norma de 

Anistia, porque sua eventual extinção, em verdade, seria operada por Remissão96.  

Há de se destacar ainda, como característica própria da anistia, a possibilidade de ser 

expressa ou tácita97, caso declare as penalidades tributárias absolvidas, ou apenas deixe de 

considerar determinados atos como infratores, e portanto, indultados pela retroatividade da lei  

benigna acolhida no art. 106, inciso II, alínea ‘a’, do CTN98. 

 

3.3.3 - Da Transação 

 

A Transação Fiscal, assim como a remissão fiscal, se revela como espécie do gênero 

Transação, modalidade extintiva de relações obrigacionais, contudo, também sujeita a  

autorização legal99, e não simplesmente disponível à autonomia dos sujeitos relacionados. 

Na Transação Fiscal, como instituto extintivo de crédito tributário, o credor público 

pode dispensar alguns de seus direitos, sejam eles originados em tributo, penalidade ou 

prestações, uma vez que a lei não exclui tais abrangências, conforme o art. 171 do CTN,  

 

 

                                                 
96 “Se, por hipótese, o tributo stricto sensu – ou, mais claramente, o respectivo crédito, com abstração de 
infrações – for extinto, ter-se-á, mesmo na eventual impropriedade do nomen juris, do rótulo (‘anistia’), uma 
hipótese de remissão do crédito tributário (art.156,IV e 172).” BORGES, Lançamento Tributário, 1999, p. 74 
97 CARVALHO, Curso de Direito Tributário, 1993, p. 338. 
98 “Lei que declarasse que determinada conduta que viesse a ser realizada no futuro deixaria de ser punida não 
seria de anistia, mas de revogação de infração. Uma lei que assim prescrevesse acabaria, por força da 
retroatividade benigna (art. 106, II), atingindo também os fatos passados, mas isso não traduziria anistia e sim 
aplicação retroativa da lei mais benigna.” AMARO, Direito Tributário Brasileiro, 1997, p. 429 
99 “E aqui cabe perquirir: e o instituto da transação, recebeu novos contornos pelo Direito Tributário? A resposta 
clara é não, mesmo porque recebeu brevíssimo tratamento pelo CTN, que praticamente limitou-se a dizer que a 
transação extingue o crédito tributário, põe termo a litígio, mediante concessões mútuas (no que não contraria o 
Direito Civil). A única diferença, em princípio, encontra-se, na imprescindibilidade de lei autorizativa, constante 
do art. 171, o que evidentemente não altera a natureza do instituto.” GOLDSCHMIDT, Arbitragem e Transação 
Tributária – Verificação de Compatibilidade, 1999, p. 57 
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encerrando litígio ou controvérsia de desfecho duvidoso. Ressalve-se, porém, a 

reticência da doutrina quanto ao potencial extintivo do instituto100. 

Observa-se que a Transação Fiscal deve se compor de procedimentos destinados à 

extinção do crédito tributário101, que deverá estar constituído e certificado em montante 

pecuniário, uma vez que a expressão monetária é a única possível para um crédito tributário, 

nos termos do art. 3º, 142, caput e 143 do CTN.  Entretanto, as concessões contrapostas, a 

exigir do contribuinte, não necessariamente devem estar expressas em valor monetário, pois 

podem se constituir de compromissos de obrigações a cumprir. 

O CTN também não impede a inclusão na Transação Fiscal, entre as concessões 

mútuas a contrapor, e em favor do contribuinte, a dispensa de obrigações acessórias, além da 

extinção do débito, ou a estipulação de obrigações acessórias especiais, em favor do fisco, a 

exemplo do fornecimento de escrituração eletrônica por períodos. 

A Transação Fiscal pode ocorrer no plano administrativo ou em juízo102, e em 

qualquer caso exigirá que o crédito tributário esteja então perfeitamente formalizado e aferido, 

posto que se constituirá no objeto de barganha pela administração fazendária. 

                                                 
100 “A forma é prevista no art. 171 do Código Tributário Nacional, mas não me parece que tenha o feito extintivo 
que se lhe pretende outorgar.(...) Não posso conceber que se inclua entre as concessões o abrir mão do valor do 
tributo, pois configuraria hipótese de remissão ou perdão de dívida, (...) Do mesmo modo, a dispensa de quantias 
relativas a sanções, punitivas ou moratórias, cairiam debaixo da anistia, que é instituto igualmente diverso. (...) 
Sobrariam as iniciativas superadoras de divergências sobre aspectos acessórios do implemento da dívida, 
tendentes a propiciar a criação de clima favorável entre os sujeitos da relação, tudo para estimular o contribuinte 
a liquidá-la pelo pagamento. E, sendo assim, vê-se que não teria força para fulminar o liame obrigacional, 
circunscrevendo seu papel a simplesmente preparar as condições da extinção, que, efetivamente, dar-se-ia pelo 
pagamento.” CARVALHO, Fundamentos Jurídicos da Incidência Tributária, 2004, p. 202 
101 “Transacionar não é pagar, é operar para possibilitar o pagar. É modus faciendi, tem feitio processual, 
preparatório de pagamento. Por meio de uma transação, muita vez ocorre pagamento e moeda consorciado a 
pagamento por compensação, a aplicação de remissões e anistias, ou mesmo dação em pagamento de coisa 
diversa de dinheiro. O certo é que a transação exige concessões recíprocas, como, v. g., renúncia a honorários. Se 
apenas uma parte cede, não há transação, senão que ato unilateral capaz e comover ou demover a outra parte.” 
COELHO, Curso de Direito Tributário Brasileiro, 2004, p. 845 
102 “Assim, verifica-se que a transação tem por objeto exclusivamente a terminação de litígio e o não litígio, 
dúvida ou controvérsia (como é no direito privado). Como litígio somente existe em processo contencioso, onde 
existe formação de juízo para a apreciação da causa, a transação somente pode ser realizada em processos 
judiciais.” (...) “Tem-se transação legal diante do pagamento do crédito tributário com a redução do valor da 
multa aplicada, caso o contribuinte deixe de apresentar recurso. De um lado, a Fazenda Pública abre mão do seu 
direito de discutir a exigência fiscal; de outro lado, o contribuinte abre mão de seu direito de discutir a exigência 
fiscal.” MORAES, Compêndio de Direito Tributário, 2º vol, 1996, pp. 457/458. 
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Exemplo de autorização para transação em juízo pode ser encontrada na lei nº 

9.469/97, que autoriza ao Advogado Geral da União e dirigentes máximos de autarquias, 

fundações e empresas públicas a realizar acordos e transações para finalização de litígios, em 

causas de valor até R$ 50.000,00 e no art. 10, § único, da lei nº 10.259/2001 que regulamenta 

os Juizados Especiais Federais. 

A legislação mencionada se assemelha àquela anterior ao CTN, da lei nº 1.341, de 

31/01/51 que permitia ao Procurador Geral autorizar transação quando de interesse da 

Fazenda Pública Federal para finalizar um litígio103. 

Exemplo de transação legal pode ser vislumbrado no art. 17 da lei nº 9.779/97, que 

autoriza o recolhimento de tributos, isentos de penalidades, que antes esquivados pelos 

contribuintes por força de decisões judiciais individuais, e posteriormente declarados 

constitucionais pelo STF. Nesse caso, a União concede anistiando as multas cabíveis e o 

contribuinte concede, desistindo do litígio judicial de futuro incerto. 

De qualquer forma, o instituto da Transação fiscal é dos menos estudados ou 

valorizados pela doutrina tributária, talvez, pela sua reduzida utilização. 

 

3.4 – Outros Institutos Atuantes sobre o Crédito Tributário Constituído 

 

A aniquilação do crédito tributário constituído também pode ser produzida por 

operação de outros dispositivos atuantes sobre o crédito tributário, ainda que 

inadvertidamente, ou por omissão autorizada em lei, através dos institutos previstos no CTN, 

a exemplo da Moratória, da Prescrição e da Decadência.  

Esses institutos guardam entre si a característica de aproveitar o decurso do tempo para 

operar efeitos sobre o crédito tributário. O primeiro, a Moratória, na dependência dos moldes 

                                                 
103 Idem, p. 457 
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em que é autorizada, pode vir a promover a exoneração indireta dos créditos104, e os dois 

últimos, Prescrição e Decadência, podem determinar a extinção do crédito tributário em 

função da eventual inércia voluntária e premeditada do sujeito ativo, ao omitir-se da 

constituição ou cobrança do crédito tributário, como se costuma praticar para cobranças de 

valor pouco significativo e pela aplicação da prescrição intercorrente.  

 A utilização sistemática, pelos Programas de Recuperação Fiscal,  de disposições que 

se aproveitam do decurso de tempo para produzir remissão de créditos tributários ou anistia 

de penalidades, obriga que se recorde as características jurídicas dos institutos da Moratória, 

Prescrição e Decadência, componentes do sistema tributário. 

 Observe-se que estes institutos, de forma alguma, se destinam à operação de renúncia 

de crédito tributário, mas sim a regular o efeito do tempo sobre este, sempre no sentido da sua 

extinção definitiva e em nome do princípio da segurança jurídica. Entretanto, são plausíveis 

de promover exoneração indireta, operando autêntica desistência tácita total ou parcial do 

direito de crédito constituído, ainda que praticada pela vontade do legislador, ao criar 

situações legais que indiretamente proporcionam este efeito.  

A dispensa do crédito ou perdão, portanto, pode ocorrer através desses institutos como 

auxiliares das exonerações externas, quando estas utilizam o decurso de tempo, acoplado a 

outros mecanismos, realizando resultado final característico de remissão ou anistia e não 

aqueles próprios de suas naturezas, que são: no caso da Moratória, a extinção do crédito por 

inteiro, de modo progressivo, e, no caso da Prescrição e Decadência, a extinção instantânea 

total, por alcance do termo definitivo, sem culpa do devedor. 

 

 

                                                 
104 “Por sua vez, a redução ou a eliminação do respectivo ônus também não precisa ocorrer de forma direta, 
podendo ser inferida de exonerações indiretas, como a que ocorreria por meio de vantagens advindas de prazos 
suficientemente largos para caracterizar, num regime de inflação, o pagamento efetivo a menos do imposto 
devido.” FERRAZ JR, Guerra Fiscal, Fomento e Incentivo na Constituição Federal, 1998, p. 280. 
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3.4.1 - Da Prescrição e da Decadência 

 

 As normas de Prescrição e Decadência podem ser tomadas como de efeito exonerativo 

externo porque atuam após a completa constituição do crédito tributário, isto é, no 

conseqüente normativo, sem intervir com a norma primária antecedente.  

Todavia, de modo diferente das normas de Remissão, Anistia ou Transação, seus 

efeitos extintivos sobre o crédito tributário constituído acontecem por omissão e não por ação 

da autoridade fiscal, e sempre alcançando o total do crédito. 

Suas regras de atuação se encontram plenamente estabelecidas no CTN, prescindindo 

de qualquer complemento para que seus efeitos fulminantes operem sobre o crédito tributário, 

bastando a inércia voluntária ou involuntária do credor estatal. 

 Observe-se que, uma vez surgida a obrigação tributária principal pela materialização 

do fato gerador ou conversão de obrigação acessória, torna-se compulsória para as autoridades 

fazendárias a constituição do crédito tributário e sua persecução, nos termos do art. 141 e 142, 

§ único, do CTN.  . 

 Todavia, pode ser produzido o efeito extintivo voluntário por operação de Prescrição, 

devido a autorização legal de relaxamento, como se observa nas conseqüências mediatas da 

estipulação, na legislação tributária, de limites de valor para inscrição de crédito tributário, 

como autorizam as leis nº 10.533/2002 e 11.033/2004,  ou para ajuizamento de ações 

executivas fiscais, onde a inércia quanto à realização da inscrição (art. 204, CTN) ou na 

promoção da citação judicial (art. 174, CTN), findam por deixar decorrer o prazo 

prescricional105, que pode ser alegado pelo contribuinte, em caso de retomada da cobrança. 

                                                 
105 “EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. A suspensão do processo, por vários anos, 
não importa na sua extinção, mas apenas no seu arquivamento provisório, até que sejam localizados os bens do 
devedor. Não opera a prescrição intercorrente quando a credora não der causa à paralisação do feito” (1ª Turma, 
RESP Nº 2565/RS, Relator Ministro Garcia Vieira, DJU 29/11/1993). 
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 Registre-se que não se trata da indulgência disposta no art. 172, inciso III, do CTN, 

uma vez que, por este dispositivo, a autoridade fazendária pode vir a ser autorizada a praticar 

o perdão direto e efetivo da dívida, nos termos que a lei determinar, como ocorre, por vezes, 

para cancelamento de débitos de valor insignificante e de cobrança dispendiosa106. 

 Entretanto, nos exemplos leis referidas, é a omissão de diligenciamento dos 

procedimentos administrativos, com autorização legal genérica, que dá ensejo à perda do 

direito de exigir o crédito, em função da delonga temporal extintiva, por vontade tácita do 

credor, como se pratica no Brasil desde o Império107.  

Esses regulamentos interessam à matéria em análise porque, com o decorrer dos 

prazos legais, poderão produzir a chamada prescrição intercorrente108, de construção 

pretoriana, embora não bem aceita pela doutrina109, pela qual, um débito fiscal pode perder 

seu potencial de exigibilidade, por operação de prescrição provocada pela inércia do 

exeqüente, embora este desfecho exija iniciativa do contribuinte na via judicial.  

             Isso porque, a simples inércia quanto à cobrança da dívida não resulta em seu 

cancelamento, nos termos do DL nº 1.569/77, que determina a suspensão da prescrição110. 

Assim, o reconhecimento da prescrição não pode ser assumido pelo juiz, nem de ofício, nem 

quando a suspensão delongada da cobrança ocorre por razões não causadas pelo exeqüente, 

como na inexistência de bens penhoráveis do executado. 

                                                 
106 BALEEIRO, Direito Tributário Brasileiro, 2001, p. 908. 
107 “Pelo Decreto nº 849, de 22 de outubro de 1851, o nosso Imperador já se preocupava com certas dívidas pela 
maior parte antigas e incobráveis, que continuamente repetidas e transferidas de uns para outros quadros, 
balanços e tabelas, só servem para aumentar o trabalho e perda de tempo.” MORAES, Dívida Ativa, 2004, p. 
143 
108 RIBEIRO, A Prescrição e a Decadência do Crédito Tributário, 2003, p. 202 
109 SANTI, Decadência e Prescrição no Direito Tributário, 2000, pp. 238 a 241 
110 “A Fazenda Pública não cancela a sua dívida ativa. De acordo com o artigo 5º do Decreto Lei nº 1.569, de 8 
de agosto de 1977, na hipótese de o Ministro da Fazenda determinar a não inscrição com dívida ativa da União 
ou a sustação da cobrança judicial dos débitos de comprovada inexequibilidade e de reduzido valor, haverá a 
suspensão da prescrição relativamente aos respectivos créditos” MORAES, Dívida Ativa, 2004, p. 145 
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            Não se pode olvidar, porém, que o contribuinte inadimplente, evasivo pessoalmente ou 

sem bens, ou que deixa de existir de modo clandestino, pode se beneficiar com a suspensão 

dos procedimentos de cobrança, apostando na operação da prescrição intercorrente.  

Todavia, mesmo quando não houve ajuizamento da ação depois de mais de cinco anos 

da data do lançamento, se porventura sobrevém a petição executiva, o juiz tem que recebê-la e 

determinar a citação do executado, desde que não haja causa de decadência ou outras, 

cabendo ao executado a alegação de prescrição em sede de embargos ou das inovadoras 

exceções de pré-executividade. 

No caso de pedido de suspensão da cobrança por parte do exeqüente fiscal, em razão 

do valor, antes da citação do executado, se mais tarde sobrevém a reativação do curso da 

execução por parte do fisco, também cabe ao juiz prosseguir a tentativa de citação, restando 

ao executado alegar a eventual prescrição, se comparecer ao juízo. 

Os limites mínimos atuais para não inscrição e não ajuizamento de débitos estão 

estipulados, no âmbito federal, respectivamente em R$ 1.000,00 e R$ 10.000,00, 

considerando para esses limites, o somatório dos débitos consolidados de cada contribuinte. 

conforme Portaria nº MF nº 49, de 01/04/2004, autorizada pelo art. 65 da lei nº 7.799/89.  

Quanto ao andamento das execuções fiscais, a regra vigente é a do art. 20, caput, da lei nº 

10.522/2001 que determina o arquivamento, sem baixa, das execuções fiscais de valor 

inferior limite de R$ 2.500,00, ou seja, alcança cada débito individual de cada contribuinte 

que pode ter vários de seus débitos paralisados por este procedimento.  

Contudo, a impossibilidade legal de baixa definitiva dos autos tem como efeito, que a 

incidência progressiva dos acréscimos de mora incrementará o crédito tributário em cobrança,  

até que, mais tarde, este vem a ultrapassar o valor limite, quando então os autos serão 

remobilizados pelo desarquivamento, para continuidade da execução judicial. 
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Recorde-se que a inércia na inscrição ou na cobrança, em verdade, não extingue os 

créditos tributários devidos, mas apenas os expõe a uma situação de risco de perda de 

potencial executivo, em determinadas circunstâncias, por construção tribunalícia. 

Enquanto isso, a situação de pendência registrada na Receita Federal, fundada na 

simples existência de crédito lançado e não recolhido, impede a emissão de certidões 

negativas e autoriza a gravosa inscrição no CADIN, que funcionam como fatores de coerção 

controladores sobre os contribuintes inadimplentes. 

Da mesma forma pode vir a ocorrer com a Decadência, caso alguma legislação 

tributária autorize a dispensa de lançamento do crédito tributário, uma vez comprovado o 

montante irrisório a constituir, deixando decorrer o prazo do art. 173, do CTN, que permitiria 

a operação da Decadência, então atuando como instrumento de remissão, por omissão 

autorizada na vontade do legislador. 

 

3.4.2 - Da Moratória 

 

A Moratória determina a simples suspensão temporária do crédito e não promove, em 

princípio, qualquer redução do crédito a receber, mas simples dilação temporal de pagamento, 

para momento posterior, por inteiro ou com parcelamento.  

A palavra moratória decorre da palavra mora111 que significa situação jurídica de 

débito vencido e pendente. A situação de mora exige naturalmente a constituição formal e a 

imputação de encargos reparatórios e/ou indenizatórios112.  

                                                 
111 “MORA. I. DEFINICIÓN. Situación jurídica del deudor, derivada de su retardo en cumplir su obligación, que 
acarrea el eventual gravamen de satisfacerla con las prestaciones legal o convencionalmente establecidas en 
favor del acreedor.” COUTURE, Vocabulario Juridico, 1976, p. 412 
112 “As perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro não consistem tão-somente no juros da mora. 
Compreendem ainda as custas do processo, outras despesas judiciais e honorários de advogados. 
Inexplicavelmente, permite a lei sejam cumulados a pena convencional, admitindo duas indenizações pela 
mesma causa.” GOMES, Obrigações, 2000, p. 173 
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A moratória se constitui na avença entre credor e devedor para dilatação do prazo de 

pagamento, podendo ocorrer antes ou depois do início efetivação da mora do devedor113 e 

regulariza nova situação sem recurso ao Poder Judiciário.  

Na moratória de Direito Privado, a avença decorre da vontade das partes, cabendo 

observar as cláusulas penais previamente convencionadas e legais. No caso da moratória 

fiscal, a presença do credor estatal na relação exige a autorização legal para oferecimento de 

avença de moratória 

Nada impede, porém, que seja inclusa nesta repactuação complementar, efeitos 

concernentes aos institutos da remissão, transação ou anistia, seja por simples liberalidade do 

credor não interessado em exigir todos os seus direitos, ou da posse de algum instrumento de 

barganha pelo devedor. 

A Moratória fiscal não admite dispensa de crédito tributário constituído, mas pode 

tornar-se injusta quando favorecedora de uns e não de outros, no decurso do tempo em que se 

operam condições diferenciadas de moratória, que caminha sempre no sentido da extinção 

definitiva fracionada do crédito.  

A situação de mora fiscal se inicia quando ultrapassada a data do vencimento do 

tributo e este não é recolhido. A data de vencimento não exige determinação por lei114. 

                                                 
113 “MORATÓRIA. O CTN a qualifica como hipótese suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, 
consoante dispõe o art. 151, I, do referido diploma normativo. Nada obstante, entendemos que a moratória não se 
afigura modalidade suspensiva da exigência do crédito, mas prorrogação de prazo para pagamento do tributo, na 
exata conformidade com seu desenho conceptual ao lume da teoria geral do direito. Exemplo frisante de 
moratória encontramos nos parcelamentos de dívidas fiscais (...).” JARDIM, Dicionário Jurídico Tributário, 
2001, p. 145 
114“Em épocas recentes houve um número grande de questionamentos judiciais a respeito da alteração de prazos 
de pagamento por via de decreto, principalmente no âmbito do ICMS, pelo fato desta prática consubstanciar 
aumento de tributo, tendo em vista existência de uma inflação galopante que reinava em nosso país até pouco 
tempo atrás. Este suposto aumento violaria o art. 150, I, da CF, que prescreve lei para a criação ou aumento de 
tributo. Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento, no sentido de que 
a antecipação do prazo de recolhimento, no caso do ICMS, através de decreto do Poder Executivo, é legítima, 
não importando em alteração do fato gerador daquele imposto. Não procede, portanto, o argumento de que a 
antecipação de prazos de recolhimento pelo Poder executivo implica em aumento de tributo, já que a correção 
monetária é a simples atualização do valor da moeda no tempo, além de não estar colocada dentre as hipóteses 
previstas no art. 97 do CTN.” MOREIRA JR, A Mora em Direito Tributário, 1998, pp. 23/24. 
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A moratória fiscal autoriza o pagamento protelado do tributo, por inteiro ou parcelado,  

e deve considerar os encargos legais incidentes desde aquela data. Desse modo, pode exsurgir 

manifesta agressão ao Princípio da Isonomia quando, por exemplo, se utiliza encargos 

moratórios diferenciados para os que parcelam seus débitos e não para aqueles que quitam o 

débito por inteiro, ou por denúncia espontânea, ou após intimação. 

O mesmo ocorre se determinado programa de parcelamento oferece temporariamente 

imposição de encargos mais benignos que outros, concomitantes ou à parte, de um regime 

‘comum’ de parcelamento, ou são estipulados períodos de prazos máximos diferenciados. 

Diversas dessas desigualações são praticadas pelos Programas de Recuperação Fiscal, 

que implicam em sobrecargas unitárias de parcelas diferenciadas para os aderentes aos 

diversos tipos de parcelamento, ainda mais agravadas, pelos encargos atenuados oferecidos, 

porque, quanto mais longo o decurso de tempo oferecido, maior é o efeito benigno em favor 

de uns, sem benefício para outros. 

 

3.5 – O Regime Jurídico Especial dos Programas 

 

 A expressão ‘Regime Jurídico’ costuma ser muito utilizada na doutrina jurídica, em 

regra, para denominar conjunções ordenadas de normas orientadas para a regência específica 

de determinado instrumental atributivo de direitos e/ou deveres aos cidadãos ou de situações 

jurídicas. A referência tem uso corrente nos textos jurídicos, em denominação de estruturas 

amplas ou reduzidas de normas. 

 A locução tem aproveitamento tão largo no jargão jurídico, que somente não se presta 

para referência a uma norma que contenha regra única, cuja aplicação e compreensão 

dispensa a consulta a outras normas. Assim, qualquer plexo de normas enlaçadas, compostas 

de algumas regras que estabeleçam entre si disposições variadas e exceções significativas, que 
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exijam compreensão conjugada com outras normas situadas no mesmo nível ou completadas 

com outros patamares hierárquicos, pode ser referido como ‘Regime Jurídico’. 

 Exemplo do uso dessa expressão com referência a complexos de normas se encontra 

na menção ao regime jurídico administrativo, registrado na obra do Celso Bandeira de 

Mello115, ou como referência a situações jurídicas relevantes, a exemplo dos regimes penais 

de reclusão ou regimes de bens dos matrimônios, descritos em lei.  

 Este emprego tão largo não vulgariza a expressão, porque a aplicação localizada e 

direcionada costuma permitir assimilar perfeitamente o sentido que lhes confere o emissor da 

mensagem, bem como, o objeto a que se destina, no caso, um plexo de normas de dimensões 

indeterminada, mas determinável, definido no contexto de referência para o qual uma 

estipulação jurídica está formulada. 

 A revisão da noção de ‘regime jurídico’ se torna relevante, porque a legislação que 

inaugura os Programas de Recuperação Fiscal aproveita a expressão na descrição de seus 

conteúdos -‘regime especial de consolidação e parcelamento de débitos fiscais’116 -, 

obrigando sua abordagem para compreensão da natureza jurídica desses programas. 

 Segundo os enciclopedistas117, a expressão ‘regime jurídico’ assumiria o mesmo 

significado de - sistema jurídico -, isto é, conjunto de regras interelacionadas, destinadas à 

                                                 
115 “Assim se processa uma cadeia descendente de princípios e categorias até os níveis mais específicos. Alguns 
alicerçam todo o sistema; outros, destes derivados, dizem respeito ora a uns, ora outros institutos, interligando-se 
todos, não só em plano vertical, como horizontal, formado uma unidade, um complexo lógico, a que chamamos 
de regime; no caso em tela, regime administrativo.” Curso de Direito Administrativo, 1995, p. 38. 
116 Lei nº 9.964/2000, art. 2º, caput, que institui o REFIS. 
117 “REGIME. Vocábulo derivado do latim regimen, de regere (reger, governar), na linguagem jurídica tem o 
sentido específico de sistema, conjunto de imposições legais que regem um instituto, uma matéria, um assunto. 
No direito público indica o sistema de governo de um país: regime republicano, regime monárquico (v. Em. 
Const. N. 1/69, art. 1º). No direito privado designa o conjunto de normas que regem: um instituto – regime de 
bens do casamento, regime hipotecário; uma matéria ou assunto – regime florestal, regime hidrológico v. CC, 
arts. 256 e s.).” Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 64, p. 173. “REGIME. Do latim regimen, de regere (reger, 
dirigir, governar), exprime a ação de conduzir ou de governar. No sentido jurídico, regime imposta no sistema ou 
no modo regular, por que as coisas, instituições ou pessoas se devem conduzir. E, assim, é indicativo da própria 
forma por que a administração, o governo, a gestão ou a direção se cumprem, ou da ordem, que se deve seguir. 
Regime. No conceito do Direito Público e Constitucional, exprime o sentido de sistema, forma, governo ou 
organização política de um Estado.(...)” DE PLÁCIDO E SILVA, Vocabulário Jurídico, 1999, p. 690. 
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regência de condutas. Com esse significado, de fato, a expressão pode ser aproveitada para 

denominar plexos de normas de dimensões variadas, sem equívocos.  

 Observe-se, porém, que as expressões ‘sistema jurídico’ e ‘regime jurídico’ oferecem 

noções conexas, mas a primeira desfruta de prestígio doutrinário mais destacado, em regra, 

com aproveitamento para referência a estruturas normativas de grande alcance e destinadas à 

organização de todo um campo jurídico de interesses. 

 Em verdade, o uso doutrinário à expressão ‘sistema jurídico’ em denominação de um 

complexo ordenado de normas, confere a este objeto um sentido maior de amplitude, de 

autonomia, da imanência de uma principiologia própria e de fontes variadas de criação de 

normas, que, inclusive, admite a coexistência de diversos ‘regimes jurídicos’ entre seus 

componentes118.  

Em paralelo, a expressão ‘regime jurídico’, se presta para referência ao mesmo tipo de 

objeto, um plexo de normas, porém, onde a locução tem emprego mais contextualizado, 

quando o objeto mencionado dispõe de menor autonomia normativa e se organiza e renova 

dentro da estrutura formal legislativa estatal. 

Desse modo, em tentativa de exemplificação, seria possível conceber que, no ‘sistema 

jurídico’ de constituição e extinção de crédito tributário do CTN, se encontram conviventes 

‘regimes jurídicos’ de concessão de Isenção e Anistia ao crédito tributário. 

 A explanação até aqui se presta apenas à compreensão do que se entende, na 

linguagem jurídica, por ‘regime jurídico’, porque, doravante, será observado que os  

 

 

                                                 
118 “O regime econômico é apenas um dos elementos característicos da estrutura de uma dada ‘unidade 
econômica’. O sistema econômico, por sua vez, é, segundo expressão de André Marchal, um conjunto, uma 
combinação de estruturas diversas ligadas por relações relativamente estáeis; é um complexo coerente de 
estruturas.” BRITO, Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico, 1982, pp. 34/35 
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Programas de Recuperação Fiscal introduzem plexos de regras semi-autônomas de benefícios 

e obrigações facultativos aos contribuintes, para pactuação de seus passivos tributários 

pendentes, que são – ‘regimes especiais’.  

Esses podem ser assim chamados, porque não substituem nem revogam o complexo de 

regras, que estabelece aquilo que se conhece como – ‘regime comum’ -, denominado de - 

‘parcelamento ordinário’- pela lei do REFIS119, que se destina à mesma finalidade de 

pactuação de passivos tributários pendentes. 

Assim, os – ‘regimes especiais’ – instituídos pelos programas, vigoram pacificamente 

ao lado do – ‘regime comum’ -, e não impedem que outros regimes especiais, de mesma 

intenção, venham a ser introduzidos no ordenamento tributário. 

Os ‘regimes especiais’ dos programas não são compulsórios, mesmo no período em 

que se mantém franqueado o prazo de adesão, que é de sua caracterítica. Neste período, o 

‘regime comum’ está disponível em paralelo, para os contribuintes que pretendem negociar 

seus passivos fiscais pendentes, sem assumir as prestações compulsórias dos programas. 

Entretanto, quando encerrado o prazo de adesão a algum desses ‘regimes especiais’ 

dos Programas, observa-se que o ‘regime comum’ torna-se o único disponível, e então, 

compulsório, para os contribuintes necessitados de negociar passivos tributários pendentes. 

 Na doutrina tributarista, a expressão regime fiscal ou regime tributário120 também tem 

uso disseminado, em denominação a diversos plexos de regras de conteúdo fiscal que 

permitem, ora delimitar o exercício de direitos e cumprimento de deveres com relação a 

aplicação de determinado dispositivo, a exemplo das isenções, ora se referindo a um conjunto 

de preceitos e procedimentos de interesse arrecadatório, administrativo ou de incentivos, 

                                                 
119 Lei nº 9.964/2000, art. 13 § 1º. 
120 “REGIME TRIBUTÁRIO. A locução designa o conjunto de leis que forma um sistema, que cria e define 
impostos, taxas e contribuições de melhoria, bem como atribui a sua arrecadação e cobrança às diversas esferas e 
órgãos do poder.” Enciclopédia Saraiva do Direito, v. 64, 1977, p. 252 
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como são exemplo, os regimes aduaneiros especiais ou mesmo o regime do SIMPLES, da lei 

nº 9.317/96, destinado aos pequenos empresários, compatível com a Constituição. 

 A coexistência de ‘regimes especiais’ ou regras excepcionais, diferenciadas de um 

eventual ‘regime comum’, para tratamento de situações jurídicas fiscais equiparáveis, é 

plenamente acolhida na doutrina e jurisprudência tributarista, desde que aplicáveis de modo 

generalizado, sem discriminações ou impedimentos irrazoáveis, sobretudo quando 

implementados em atenção a interesses especiais da Fazenda Pública. 

 No âmbito federal, registra-se os regimes especiais de fiscalização ou de arrecadação, 

como aquele mencionado na lei nº 9.430/96, art. 33121, para determinar procedimentos mais 

severos a contribuintes resistentes ou omissos, ou para atividades de grande risco de 

sonegação, como cigarros e bebidas, que podem sofrer regime especial de fiscalização do IPI. 

Em outras legislações se encontram modalidades de controle infracional de 

contribuintes, a exemplo do chamado ‘regime especial de recolhimento de ICMS’, pelo qual 

se calcula o imposto devido em cada operação ao invés do ‘regime comum’, pelo balanço de 

saldos credor/devedor periódicos122. 

            Assim, não há equívoco em acolher os Programas de Recuperação Fiscal como 

instituintes de - ‘regimes especiais de gestão compartilhada de passivos tributários’. Gestão 

compatilhada, porque são alternativos e não compulsórios, disponíveis a interessados que 

admitam se submeter aos rigores de suas regras, e que funcionam em paralelo com o - ‘regime 

comum’-, menos generoso de benefícios, mas também, menos exigente de sacrifícios.  

                                                 
121 Lei nº 9.430/96. Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para cumprimento 
de obrigações pelo sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:(...)inciso I a VII(...), § 1º(...), § 2º O regime especial 
pode consistir inclusive em: I – manutenção de fiscalização ininterrupta no estabelecimento do sujeito passivo; II 
– redução, à metade, dos períodos de apuração e dos prazos de recolhimento de tributos; III – (...) a V- (...). 
122 “A imposição do Regime Especial, nas modalidades acima demonsradas, não fere a isonoma constuitucional, 
e sim a efetiva, na medida em que busca colocar empresas que reiterada e abusivamente deixam de recolher 
tributos em situação de igualdade com aquelas que cumprem com suas obrigações tributárias, tratando-se pois de 
uma medida acautelatória adotada pelo Estado para coibir ações evasivas fiscais.” AREND & ZUFFO, Regime 
Especial de Recolhimento do ICMS: Imposição Justa e Garantidora da Igualdade dos Contribuintes, 2003, p. 79 
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A vigência concomitante dos programas efetiva a concorrência de regimes de 

parcelamento federais, existindo: - o ‘regime comum’ chamado de ‘parcelamento ordinário’, 

de 60 meses, com incidência de juros SELIC; - o parcelamento REFIS, sem prazo 

determinado, anistia de 40 % da multa e com juros TJLP; - o parcelamento alternativo do 

REFIS, de 60 meses, anistia parcial de 40 % da multa, com juros TJLP  e, por fim,  - o 

parcelamento PAES de 180 meses, anistia de multa de 50 % e juros TJLP. Todos aptos a 

conferir regularidade fiscal ao aderente desde a pactuação. 

O regime do REFIS admitia o parcelamento alternativo (art. 12, da lei nº 9.964/2000) 

em 60 meses. Assim, quando foi editado o PAES, que admitia parcelamento em até 180 

meses, autorizou-se a migração dos regimes do REFIS para o PAES (art. 2º da lei nº 

10.684/2000), sugerindo que, de outra forma não estaria atendida a Isonomia entre os 

aderentes aos Programas, reforçando a constatação de que se instaurou desigualdade injusta 

entre os contribuintes não aderentes, que venham a ser obrigados a suportar encargos mais 

elevados, simplesmente porque seus débitos são posteriores ao REFIS. 

Observe-se que não se trata de situação de ilegalidade, uma vez que todos os regimes 

foram determinados por lei, de modo competente e válido nos planos formal e material. Trata-

se, porém, de inconstitucionalidade, porque há funcionamento paralelo de regimes diferentes 

aplicáveis a passivos fiscais, que tratam de modo diverso a contribuintes devedores 

equiparáveis, uma vez que não há diferença substancial de natureza ou gravidade na sua 

condição de devedores, ou nas causas que a determinaram, e o fator temporal, que deve ser de 

natureza neutra, não é bastante para desequipará-los. 

 Dessa forma, tratando-se de regimes alternativos, não compulsórios, vigentes em 

concomitância com outros regimes e de adesão condicionada a aceitação de obrigações , não 

há razão substancial para que estes regimes especiais dos Programas de Recuperação Fiscal 

REFIS e PAES não estejam disponíveis aos interessados, em todo o tempo, tendo em vista 
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que nem todos os contribuintes admitirão se submeter aos seus rigores, e alguns deles 

preferem mesmo se manter na regularidade fiscal, para não incidir em risco de vir a ter que se 

submeter aos sacrifícios dos Porgrmas. 

 Recentemente, o governo ofereceu mais um desses planos de benefícios,  a MP nº 

183/2004, convertida na lei nº 10.925/2004, que representa também agressão à Isonomia, 

embora de âmbito localizado, quando admitiu deferimento de mais uma oportunidade de 

parcelamento de débitos de devedores do SIMPLES, fixando prazo limite de adesão até 

30/09/2004, para débitos constituídos até 30/06/2004.  

O primeiro plano de parcelamento para optantes do SIMPLES foi instituído no próprio 

REFIS, Lei nº 9.964/2000, art. 2º, § 4º, inciso II, letra ‘a’, que passou a praticar desde ali, uma 

discriminação injusta, ainda que apenas entre pequenos empresários123.Mais adiante, editou-se 

a alteração introduzida pela lei nº 10.637 nos art. 10 e 11 da lei nº 10.522/2002, autorizando o 

parcelamento em sessenta vezes de débitos com a Fazenda Nacional de qualquer origem, com 

menção expressa aos débitos de optantes do SIMPLES, e em seguida, facultou-se aos optantes 

do SIMPLES aderir ao PAES, Lei nº 10.684/2003, art. 1º, § 3º, inciso I.  

 O regime do SIMPLES, na lei nº 9.317/96, representa grande conquista para o sistema 

tributário brasileiro e se integra perfeitamente com o programa constitucional da ordem 

econômica para pequenas empresas. Contudo, no regime original e ‘comum’ não se permite o 

parcelamento de débitos dos contribuintes optantes, conforme art. 6º, § 2º. 

 Nos dez anos de vigência do SIMPLES, muitos pequenos empresários também 

incorreram em inadimplência, sendo obrigados a retirar-se do sistema ou simplesmente entrar 

na informalidade.em razão da progressão da escorcha fiscal e da recessão econômica. 

                                                 
123 “Mas, não obrigatoriamente, as micro empresas e empresas de pequeno porte serão optantes pelo Simples, 
que é mero facultativo para contabilização a apuração de tributos federais. O conjunto das empresas optantes 
pelo Simples (espécie), está contido no conjunto das micro e pequenas empresas (gênero), este último detentor 
do direito constitucionalmente garantido a um tratamento diferenciado.” AMARAL, O Princípio Constitucional 
da igualdade e a fixação de alíquotas no REFIS, 2001, p. 285 
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Sensível a isso, a autoridade fazendária, interessada em manter a dinâmica empresarial 

e regular desses pequenos lutadores, lançou-lhes também um programa especial de 

parcelamento de dívidas, para permitir sua manutenção no mesmo regime do SIMPLES. 

 A iniciativa é louvável, mas a fixação de prazo limite de adesão estabelece a mesma 

violação de Isonomia denunciada quanto aos Programas de Recuperação Fiscal REFIS e 

PAES, porque não oferece vantagens compensatórias aos demais contribuintes optantes do 

SIMPLES, também agentes de porte reduzido, que se sacrificaram para se manter regulares. 

 Acontece que, mais tarde, se estes contribuintes regulares, fora do momento do 

oferecimento dos planos de parcelamento, vierem a incorrer em inadimplência, serão 

inexoravelmente expulsos do SIMPLES, porque assim determina seu regime original.  

Isso significa que um contribuinte pode vir a ser alijado do sistema SIMPLES, apenas 

porque incorreu no ‘azar’ de incidir em inadimplência num dado momento em que não existe 

legislação favorável de parcelamento disponível. É possível admitir que a legislação ressurja 

no futuro, mas então é também possível admitir que este pequeno contribuinte já tenha 

sucumbido nas agruras da atividade econômica, enquanto que outros sobrevivem porque 

lograram a ‘sorte’ de estar inadimplentes justamente no momento em que foi franqueado o 

parcelamento especial. 

 Assim, a violação a direitos fundamentais dos contribuintes do SIMPLES não se 

encontra na edição de planos especiais de parcelamentos, mas na limitação de prazo de 

adesão, que estabelece discriminação odiosa e temporal entre contribuintes do mesmo sitema. 

 Da mesma forma, seria anti-isonômico, por exemplo, se uma lei viesse autorizar a 

readmissão no REFIS ou no PAES, estipulando prazo limite para essa readmissão, daqueles  

contribuintes optantes originais do REFIS ou do PAES, que eventualmente tenham sido 

excluídos, porque infringiram a regra da inadimplência específica dos programas. Ora, uma 

regra desse tipo representaria manifesta injustiça com os demais optantes do REFIS ou do 
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PAES que se mantêm regulares, e que, se mais tarde, porventura vierem a ser excluídos por 

inadimplência, não desfrutarão da mesma oportunidade de readmissão.  

Por tudo isso, sobreleva-se a necessidade de restauração da Isonomia Tributária para os 

contribuintes em geral, pela franquia de adesão aos Programas de Recuperação Fiscal em 

qualquer tempo, na qualidade efetiva de regimes jurídicos especiais alternativos, de gestão 

compartilhada de passivos tributários, que aqueles assumem.  

Em estudo específico sobre o regime do REFIS, Christine Mendonça o qualifica como 

modalidade de parcelamento especial, passível de utilização no sistema tributário nacional, 

desde a introdução do inciso VI ao art. 151 e inclusão do art. 155-A, § 1º, no CTN , pela LC 

nº 104/2001124, quando passam a coexistir algumas possibilidades tipificadas de 

parcelamento, isto é, de protelação do recolhimento do tributo por pagamento progressivo, 

além da moratória. 

O estudo qualifica parcelamento como espécie do gênero moratória e informa que os 

tipos de parcelamentos de tributos podem diferir segundo os tipos: - como previsão de 

partição anterior ao surgimento da obrigação tributária, como ocorre como IPVA, IPTU e 

ITR; - em função da imputação de encargos financeiros no decorrer das parcelas, que não 

cabe na moratória  e  - em razão da definição do prazo máximo. 

A autora referida conclui pela classificação do Programa REFIS125 na modalidade 

parcelamento stricto sensu, uma vez que mantém entre suas características: a não previsão de 

partição antes da obrigação tributária, a imposição de encargos sobre as parcelas a vencer e a 

indeterminação do prazo da extinção.  

                                                 
124 “A partir desses critérios, podemos destacar, no campo do direito tributário, três tipos de parcelamento 
conferidos ao contribuinte: (i) o parcelamento prescrito antes do nascimento da obrigação tributária; (ii) o 
parcelamento como espécie moratória; (iii) parcelamento stricto sensu.” MENDONÇA, op. cit., 2001, p. 90 
125 Idem, pp. 101 a 105 
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No caso do parcelamento alternativo, a classificação pode ser a mesma, em razão da 

imputação dos encargos sobre as parcelas, apenas com fixação de prazo dilatório da 

repartição. 

Por sua vez, Djalma Bittar126 acolhe o programa REFIS sob a natureza de moratória de 

caráter geral, que se diferencia do simples parcelamento porque a primeira se estende sobre a 

totalidade dos débitos do devedor, por força do ato legislativo, enquanto que, no 

parcelamento, o débito é dividido segundo a vontade do credor, dentro dos limites legais, e 

apenas para os débitos específicos que deseja. Quanto ao PAES, Bittar o acolhe como 

parcelamento127, que se defere no âmbito administrativo, conforme requerimento do 

contribuinte. 

A diferença de concepções dos autores mencionados não traz conflito com as 

conclusões deste trabalho, porque ambas se concentram apenas sobre o aspecto protelativo e 

fracionário dos programas, sem incluir apreciações sobre a anistia parcial concedida e as 

prestações compulsórias impostas ao aderente, que estendem o complexo de benefícios para 

além da solitária concessão de parcelamento ou moratória. 

 

3.6 – Natureza Transacional dos Programas   

 

O instituto jurídico da transação fiscal não recolhe boa aceitação na doutrina 

tributarista. Além de sua acanhada e pouco clara descrição no art.171, do CTN, o instituto 

recebe pouco aproveitamento pelos sujeitos ativos competentes, e mesmo quando 

virtualmente utilizado, quase nunca é enunciado segundo esta denominação. 

 

                                                 
126 REFIS e Parcelamento de Débito Tributário: Leis 10.684/2003 e 9.964/2000, 2003, pp. 115/116 
127 Idem, p. 118 
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O texto legal menciona ‘concessões’ sem discriminar quais ou como podem se 

estender, restando dubiedade quanto a sua aplicação, como assinalado por Paulo de Barros 

Carvalho128, porque, se a concessão do sujeito ativo consiste somente na dispensa direta de 

crédito tributário constituído do próprio imposto, seria remissão, se consiste apenas em 

dispensa de penalidades, seria anistia, e se prestada apenas para dispensa de obrigações 

acessórias, não alcança o vínculo obrigacional nuclear principal, isto é, o crédito tributário. 

De modo semelhante, se ocorre dispensa apenas do crédito tributário pecuniário, 

constituído da parcela do tributo devido acrescido das penalidades, quando a dispensa é feita 

sobre as duas partes, consiste em atuação conjunta de remissão e anistia, sem necessidade de 

recurso a outro instituto jurídico extintivo para compreensão de seu efeitos. 

Assim, considerando a amplitude admitida pelo significado da expressão -

‘concessões’ -, seria possível concluir que a Transação se daria apenas quando uma legislação 

autorizasse a dispensa ou atenuação conjunta, de créditos tributários pecuniários com outros 

procedimentos administrativos compulsórios. 

Por esse critério, então, a transação demanda mais de um dipositivo de concessão pelo 

sujeito ativo, além da ação sobre o crédito tributário pecuniário, e se aplica por uma 

conjunção de procedimentos, para que se revele efetivamente como transação, e não por uma 

simples regra, relativa a um único ato concessivo, e sem contrapartidas. 

Entretanto, o dispositivo legal utiliza também a expressão - ‘mútuas’-, informando que 

o ato é bilateral, isto é, é necessário também ‘concessão’ do contribuinte, do contrário, o ato é 

unilateral e não se caracteriza como transação129. 

 

                                                 
128 Ver nota 100 
129 “Para que se caraterize a transação torna-se necessária a reciprocidade de concessões, com vista ao término da 
controvérsia. Renúncia ao litígio fiscal sem a correspectiva concessão é mera desistência, e não, transação.” 
TORRES, Curso de Direito Financeiro e Tributário, 1999, p. 255 
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A locução ‘concessões mútuas’, portanto, insinua uma opção para o contribuinte, que 

não está obrigado a oferecer concessão de direitos que a lei não obriga, salvo quando diante 

de oferta proporcional de benefícios.  

Observe-se que, se o contribuinte é devedor, a Fazenda Pública pode exigir-lhe o 

crédito por inteiro, pelos meios legais e sem contrapartidas, mas, se pretende oferecer 

alternativas para quitação do débito, o contribuinte não está obrigado a aceitá-las, senão 

quando considere vantajosa a oferta. 

Desse modo, a oferta de benefícios pecuniários e procedimentais a contribuintes, para 

se firmar como transação, necessita  da participação voluntária do contribuinte, com 

concessões também de sua parte, e se aperfeiçoa pela adesão - aceitação da oferta -, praticada 

pelo contribuinte. A operação será encerrada quando da quitação dos créditos pecuniários ou 

pelo descumprimento do regime pelo contribuinte. 

Exatamente dessa forma acontece com os Programas de Recuperação Fiscal, onde o 

sujeito ativo oferece concessões aos contribuintes compostas de reduções de crédito tributário 

pecuniário, prazo mais folgado de parcelamento, juros subsidiados e regularização fiscal, 

entre outras, enquanto que, do outro lado, o contribuinte se compromete a retornar ao 

pagamento do passivo tributário inerte, mantém pontualidade para com as obrigações fiscais 

correntes atuais, desiste de litígios judiciais e aceita regime de fiscalização rígido.  

Este conteúdo bivalente dos Programas, abrangendo pendências e encerrando litígios 

extrajudiciais e judiciais, demonstra a intenção extintiva de créditos tributários pendentes, 

ainda que em prazo indeterminado.  

Nesse escopo, a estrutura dos Programas revela a manifesta natureza transacional 

destes, ao exame literal da disposição legal do art. 171 do CTN para a Transação Fiscal, como  
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ocasionalmente  vislumbrado na doutrina e na juriprudência130, e, de resto, acontece com 

vários desses ‘planos’, que são implantados vez por outra pelos entes federados, com 

características de atuação conjugada de anistias, remissões e moratórias, embora não sejam 

denominados como Transação Fiscal. 

 A controvérsia sobre as alterativas extintivas do crédito tributário, como já assinalado, 

remanesce desde a formulação do CTN em 1966, e não são poucas nem frágeis as 

argumentações contrárias131 à grande influência que receberam da estrutura civilista de 

extinção das obrigações, em razão do estágio evolutivo da ciência tributarista da época. 

Por sua vez, o instituto jurídico da transação, em si mesmo, desperta querela científica 

desde o próprio ramo civilista, de onde vem ‘importada’ sem maiores exames ou 

especificações, como que sobretudo para abrir espaço à possibilidade de encerramento de 

litígios, quando inviável arrecadar o crédito tributário pelos procedimentos legais comuns, 

considerando a eventualidade da ocorrência de situações da vida real insuspeitas, que podem 

obrigar a utilização de procedimentos excepcionais. 

 A controvérsia civilista principal ocorre quanto à natureza contratual da transação132, 

tendo em vista que a legislação brasileira não seguiu a tendência estrangeira, e acolhe a 

                                                 
130 “O reconhecimento do direito do contribuinte que ingressou no Refis, de pagar o débito então consolidado, 
nos termos establecidos nessa transação, implica automaticamente o afastamento do direito da Fazenda Pública 
se compensar, com aqele débito, quaisquer créditos do contribuinte, resultantes de transação judicial posterior à 
transação.” MACHADO, A Transação no Direito Tributário, 2001, p. 69 (O professor acolhe entendimento 
exarado pelo magistrado Danilo Fontenelle Sampaio, da 9ª VJF/CE). No mesmo sentido: MACHADO, Refis: 
Adesão Voluntária, Eficiência da Administração e Exclusão Sumária e Unilateral, 2003, p. 48.  MONTEIRO 
NETO, Desistência dos Embargos do Devedor Ligada à Opção pelo Refis: Condenação em Honorários 
Advocatícios, 2003, pp. 98/99 
131 BORGES, Obrigação Tributária, 1999, pp. 46/47 
132 “Ato jurídico, porque modifica e extingue obrigações preexistentes, e não contrato, apesar de prestigiosas 
opiniões em contrário, porque não cria tais obrigações.” BALEEIRO, Direito Tributário Brasileiro, 2001, p. 905 
“Embora a transação não se confunda com o distrato, que é o acordo puramente extintivo de obrigações 
contratuais tomadas na sua totalidade, visa a pôr termo a relações jurídicas. Nem por isso deixaria de ser 
contrato. Ademais, reconhece-se hoje que a transação não é simplesmente negócio declarativo para dirimir 
controvérsia. Sendo de sua essência a reciprocidade de concessões, possui caráter constitutivo, por inevitável a 
modificação que tais concessões conduzem. Pela transação, podem criar-se relações jurídicas, eficácia que não 
teria se fora o negócio simplesmente declaratório.” GOMES, Contratos, 2001, p. 440 
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transação apenas como forma de extinção de obrigações tributárias e com efeitos 

declaratórios, como reafirmado no Código Civil de 2002133. 

 Na compreensão doutrinária, a transação pode e deve ser usada quando há incerteza, 

ou dúvida, quanto a débitos pendentes e quando há litígio134. Nessas situações, as partes 

podem consensualmente valer-se de uma composição de interesses, com perdas recíprocas, 

mas que encerra o litígio e fulmina a incerteza reestabilizando a relação ou promovendo sua 

finalização segura135. 

 Não obstante a crítica doutrinária quanto à conveniência ou validade do 

aproveitamento da transação como modalidade extintiva do crédito tributário, essa utilização 

não induz incompatibilidade entre as características do instituto transacional e a natureza da 

relação jurídica a resolver136, porque esta não escapa do alcance do potencial extintivo atuante 

da transação. 

 Do mesmo modo, o tipo de incerteza decorrente de uma relação tributária não 

ultrapassa a capacidade de abrangência do instituto, considerando a extensão da destinação 

que a lei deixa em aberto para seu aproveitamento, que permite a inclusão de qualquer 

conflito fiscal137. 

                                                 
133 art. 840 a 850 
134 “O pressuposto da transação é a incerteza de uma determinada relação jurídica e o seu fim, o de por fim a essa 
incerteza. Quando em volta de uma situação jurídica haja incerteza entre as partes, ou porque objetivamente a 
relação se apresente duvidosa ou porque, ainda que seja certa, uma das partes fez surgir uma contestação e a 
relação foi posta em dúvida, destina-se a fazer cessar a ação já nascida ou que pudesse surgir um acordo entre os 
interessados, que mediante recíprocas concessões põem fim à incerteza, acabam com o processo pendente ou 
impedem qualquer ação futura.” RUGGIERO, Instituições de Direito Civil, vol. 3, 1999, pp. 561/562 
135 “A transação implica no encerramento do litígio através de ato do sujeito passivo que reconhece a 
legitimidade do crédito tributário, mediante concessão recíproca da Fazenda Pública. O objetivo primordial da 
transação é, por conseguinte, encerrar o litígio, tornando seguras as relações jurídicas.” TORRES, Curso de 
Direito Financeiro e Tributário, 1999, p. 255 
136 “A relação jurídica controvertida pode ser de direito das obrigações, ou de direito das coisas, ou de outra 
espécie. A transação não extingue dívidas, de modo que outra se ponha em seu lugar: seria novação e não 
transação. A dívida, a respeito da qual se transige, reconhecendo-se, é a dívida que existia, e nenhuma se põe 
junto a ela, ou a ela substitui.” PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, v. 25, 2002, p. 132 
137 “A incerteza pode ser quanto ao fáctico e quanto ao jurídico; sobre as modalidades da relação jurídica, sobre a 
realizabilidade do dreito ou da pretensão; sobre a eficácia passada, presente ou futura. Não é necessário que, 
fáctica, seja objetiva; é subjetivamente que tem de existir.” Idem, p. 131 
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Se admitido que a natureza do instituto da transação é contratual, como acolhe 

importante corrente doutrinária, crescem as dificuldades de adaptação do instituto ao direito 

tributário, porque a disponibilidade de bens e o consensualismo são inerentes à relação 

contratual e, em regra, são incompatíveis com o regime de interesse público e com a 

indisponibilidade do crédito público em cobrança138. 

 Em verdade, a possibilidade de realização de contratos de conteúdo tributário não é 

estranha ao ordenamento normativo brasileiro, desde que autorizados e delimitados na lei 

como assinalado no art. 176, do CTN, e destinados à concessão de isenções139, ou seja, 

modalidade de exoneração endógena, que permite sua utilização de modo programado, 

controlado e sinalagmático. 

 Na doutrina estrangeira, a plausibilidade de realização de contratos fiscais não é 

desconhecida, embora sob reservas de interpretação, que costumam afastar qualquer 

semelhança desses contratos para com estipulações transacionais. 

A existência desses contratos fiscais pode ser verificada em algumas modalidades 

tradicionais e mais recentes, sobretudo nos países europeus, os quais são distinguidos por José 

Casalta Nabals140 como: falsos contratos fiscais, verdadeiros contratos fiscais e contratos 

fiscais na forma da lei. 

 Uma modalidade particular se observa no sistema tributário italiano, denominada 

‘concordato tributário’, no qual o contribuinte e autoridade fiscal selam compromisso formal 

após contraditório administrativo141, mas que se diferenciam de transação porque não se 

                                                 
138 “Em Direito Tributário, o sujeito ativo não pode dispor do crédito tributário, que é público e indisponível. 
Somente a lei pode dele dispor.” COELHO, Curso de Direito Tributário Brasileiro, 2004, p. 845 
139 “Certo é, portanto, que o Código Tributário Nacional, ao lado das isenções condicionais, incondicionais, por 
prazo certo ou indeterminado, reconhece as isenções contratuais.” BORGES, Teoria Geral da Isenção Tributária, 
2001, p. 87 
140 Contratos Fiscais, 1994, p. 86 e passim 
141 BALEEIRO, Direito Trbutário Brasileiro, 2001, pp. 905/906 
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destinam especificamente a encerrar incerteza, não presumem antagonismo entre contraentes, 

nem demandam concessões das partes em sua elaboração142. 

  Dessa forma, nada dessa modalidade italiana encontra fundamento no sistema 

tributário brasileiro, nem as composições praticadas pelo fisco e contribuintes, no âmbito dos 

Programas de Recuperação Fiscal em estudo, se assemelham àquelas negociações. 

 Na legislação e doutrina teutônica são encontrados tipos de acordos fiscais, porém, 

sempre vinculados à necessidade de aplicações de critérios de equidade143, que inspira a 

eventual utilização de remissão na condição de modalidade extntiva de crédito tributário, 

como previsto no código tributário alemão. Apesar de acolhidos como virtuais transações 

fiscais, seus modelos também não são compatíveis com o que se concebeu para os Programas 

de Recuperação Fiscal brasileiros. 

 A legislação francesa acolhe também a possibilidade de contratos fiscais, embora 

restritos a negociações vinculadas à implantação de projetos de desenvolvimento 

econômico144, à guisa de verdadeiros incentivos fiscais. 

 Por fim, na Espanha também são reconhecidos os chamados ‘convênios fiscais’, 

através dos quais um segmento de contribuintes interessados assume compromissos com a 

autoridade fiscal, admitidos para programação de fatos futuros ou relativos a fatos tributários 

concluídos no passado145.  

                                                 
142 “In primo luogo, a differenza della transazione, che ha per premiente funzione la eliminazione o prevenzione 
della lite, il concocrdato non è direttto principalmente a prevenire o reprimire la lite. Avendo come funzione 
l’eliminazione dell’incertezza giuridica mediante la  <fissazione> della precedente situazione giuridica incerta, il 
concordato reprime e previene la lite, ma solo come effetto riflesso della incertezza giuridica. (...) In secondo 
luogo il concordato opera anche in assenza di contrasto, a differenza della transazione Che pressuppone 
necessariamente due posizione in contrasto e quindi una litte in atto o suscettibile di essere provocata. (...) In 
terzo luogo non è possible riscontrare nel concordato l’altro elemento indisensable della transazione: le 
reciproche concessioni (aliquid datum et retentum) com le quali le parti sacrificani parte delle loro pretese in 
conflitto, in cui, secondo alcuni risiederebbe la causa (funzione) della transazione.” COCIVERA, Corso di 
Diritto Tributario, 1965, pp. 461/462 
143 “Assim, na doutrina alemã, há quem admita transações (Vergleiche) relativamente àqueles casos – embora 
excepcionais – em que as autoridades fiscais estão legalmente autorizadas, em termos gerais, a moderar a 
prestação tributária por razões de equidade.” NABALS, Contratos Fiscais, 1994, p. 109 
144 Idem, p. 179 
145 Idem, pp. 115/116 
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Os modelos de ‘convênios fiscais’ espanhóis, entre aqueles relatados, seriam os mais 

próximos do que se aplica no Brasil através dos Programas de Recuperação Fiscal, entretanto, 

aqueles convênios não deixam de semear suspeitas e controvérsias doutrinárias quanto a sua 

constitucionalidade146. 

 No que concerne à natureza dos ‘convênios fiscais’, a doutrina espanhola também 

diverge, alguns considerando os convênios como ato administrativo unilateral e outros 

atribuindo-lhes conteúdo contratual, destacando-se a descição do Prof. Sainz de Bujanda147, 

que admite sua condição de negócios jurídicos bilaterais de direito público, sem afastar 

característica transacional. 

 Conclui-se então que, os Programas de Recuperação Fiscal brasileiros também não se 

enquadram perfeitamente no exemplo dos convênios espanhóis. Assim, os Programas primam 

pela originalidade e pela excepcionalidade, uma vez que os modelos europeus relatados são 

de vigência permanente, enquanto que os brasileiros, são lançados por tempo limitado, para 

duração limitada, favorecendo, portanto, número limitado, não generalizado, embora 

indeterminado, de contribuintes.  

 Os Programas, além disso, não encontram parâmetros de comparação com modelos 

estrangeiros, que permitam sua qualificação como Contratos Fiscais, ou qualquer outro tipo 

de  contrato administrativo.  

 

                                                 
146 “Deixando aqui totalmente intocada a questão da admissibilidade constitucional de tais convênios – questão 
de resto enfrentada pela doutrina que, de um modo geral, se inclinou pela sua incompatibilidade com os 
princípios constitucionais da legalidade fiscal e da capacidade contributiva -, vejamos se tais convênios 
constituíam verdadeiros contratos.” Idem, p. 116 
147 “En términos de derecho, la base es aplicable, sencillamente, porque ha sido aprobada, y esto ocurre por 
voluntad de la Administración y de los contribuyentes. De ahí este indiscutible espiritu transacional que domina 
todo el procedimiento y que no constituye solo – como ha pensado Moreno Torres – una possible ‘desvirtuación 
de hecho’ de las evaluaciones, sino la esencia misma de la institución, que busca, antes de la verdad material, 
esto es, antes que la fijación de una base real – una verdad pactuada, formal, que asegure de un lado, a la 
Hacienda, la percepción del tributo, sin inojosas y dilatadas polémicas con el contribuyente, y a este una esfera 
de seguridad, o, mejor, de imunidad, frente a los legítimos poderes de investigación de bases que normalmente 
corrresponden a la Administración.” Hacienda y Derecho, t. IV, 1966, p. 238 
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Afastada a possibilidade de admissão de natureza contratual aos programas, retoma-se 

então a variante de sua admissão como espécie de Transação Fiscal, sobretudo quando se 

recorda que a doutrina jurídica brasileira, embora resguarde reservas quanto à Transação 

Fiscal prevista no CTN, a acolhe segundo as características civilistas do instituto original, nos 

termos da legislação codificada, isto é, na qualidade de modalidade extintiva de obrigação e 

crédito tributário, sem natureza contratual. 

 O acolhimento dos regimes dos Programas de Recuperação Fiscal como tipo de 

Transação Fiscal se reforça quando se recorda que, na situação real anterior a seu lançamento, 

mormente o primeiro deles, o REFIS, havia uma virtual situação de incerteza, dúvida e/ou 

litígios entre contribuintes e o Fisco, embora não aguda.  

Quando do lançamento do PAES posterior, aquela situação permanecia, justamente 

pelos defeitos do REFIS, mas a solução implementada pelo novo programa trouxe consigo as 

experiências e ajustes absorvidos da experiência prática, mantida, porém, a insidiosa 

desisonomia causada pelo prazo limite. 

Registre-se ainda que o PAES também importa em concessões recíprocas das partes e 

almeja a solução de litígio, que são pressupostos denotativos do pacto transacional, ajustado 

através da dilatação do prazo de parcelamento, da anistia e da atenuação de juros oferecida 

pela Fazenda Pública, em troca de adimplência estrita e confissão irrevogável dos débitos 

incluídos no Programa PAES pelo contribuinte. 

 Observe-se que, quando do lançamento dos Programas, no âmbito da Fazenda Pública 

federal não existia propriamente incerteza jurídica, porque os créditos tributários, uma vez 

lançados e regularmente constituídos, gozam de presunção de liquidez e certeza. Logo, os 

montantes escriturados dos créditos inscritos ou ainda apenas lançados,registravam montantes 

liquidados e conclusos, para exigência através do aparato executivo administrativo ou judicial.  
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Entretanto, havia incerteza fática, dúvida, quanto à real possibilidade de recebimento 

daqueles débitos, em razão do volume e da virtual insolvência de vários devedores, além da 

disseminação de litígios, muitos deles resultantes de investidas judiciais dos contribuintes 

contra legislações impositivas mais recentes de aumento de tributos, que traziam insegurança 

quanto ao efetivo recebimento daquelas receitas ou pendências de depósitos judiciais.  

 Do ponto de vista do contribuinte, havia incerteza também fática, em razão do 

acúmulo progressivo dos débitos, em crescente ameaça à solvência patrimonial e à 

operacionalidade dos negócios, ao lado de litígios oriundos do procedimentos constritivos e 

executivos, administrativos e judiciais, manejados pelo credor público, além daqueles 

justamente produzidos pelas suas próprias investidas judiciais contra exações em progresso. 

 Dessa forma, resta plenamente demonstrada  a situação fática  capaz de ser 

solucionada juridicamente por pacto transacional, como instrumento extintivo de obrigações, 

conforme consenso e interesse das partes, no sentido de equacionar ou finalizar as incertezas e 

litígios por concessões mútuas. 

 Os Programas de Recuperação Fiscal assumem assim, nitidamente, natureza de 

Transação Fiscal, porque: 1 - confinam e estabelecem solução que pretendem definitivas para 

extinção dos passivos tributários; 2 - exigem dos contribuintes compromissos não 

compulsórias para adesão a seus benéficios especiais e  3 - deferem a regularização fiscal 

necessária à normalidade operacional dos contribuintes.  

Em síntese, conclui-se pela natureza transacional dos Programas de Recuperação 

Fiscal, ao invés de contratual, porque estipulam regimes complexos que oferecem anistia, 

moratória, prazos delongados, juros subsidiados e regularidade fiscal, em troca de prestações 

dos aderentes, a exemplo como da estrita adimplência, desistência de lides judiciais e franquia 

do sigilo financeiro.  
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CAPITULO 4 – RESUMO DAS QUESTÕES SUSCITADAS E A PROPOSTA DE 

SOLUÇÃO 

 

4.1 - A Identificação das Anomalias efetivadas pelos Programas 

 

Nos capítulos anteriores estão descritos os Programas de Recuperação Fiscal REFIS e 

PAES, as formalidades e interesses no seu lançamento, as características e natureza de seu 

conteúdo.  

No relato, observa-se que, apesar de sua composição inovadora, os Programas de 

Recuperação Fiscal REFIS e PAES e outras promoções menores vêm sendo periodicamente 

lançadas pelos governantes, sob alegação de combate contra inadimplência fiscal e tentativa 

de ‘compensar’ a sobrecarga fiscal impositiva, em crescimento, mas despertam a suspicácia 

de desajuste constitucional entre os operadores do direito e até ao senso comum dos 

contribuintes148. 

Isso porque, ao contrário de outros meios de incentivos fiscais, que promovem 

estímulos para ações futuras, os Programas atuam sobre o passado, construído sob as mesmas 

regras para todos, e que, de modo inusitado, passa a receber tratamento mais benevolente, 

que, se fosse conhecido de todos, poderia tornar atraente a inadimplência. Sobretudo, não há 

qualquer vantagem compensatória aos contribuintes regulares. 

Desse modo, os Programas REFIS e PAES sugerem inconstitucionalidade porque 

promovem a injustiça fiscal e a desigualdade de tratamento tributário para contribuintes 

equiparados, sem justificativa de proporcionalidade ou moralidade para a diferenciação, 

requisitos essenciais de aferição da justiça fiscal. 

                                                 
148 Comentário: Conclusão deduzida do conteúdo de reportagem de James Allen no jornal O Estado de São 
Paulo, de 16/03/2003, antes do lançamento do PAES, relatando que o Presidente Lula é contrário à reabertura 
ampla do REFIS, por temer a premiação dos sonegadores. 
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 A justiça fiscal se inclui como modalidade essencial de Justiça, porque a atividade 

fiscal interfere com valores fundamentais do indivíduo, como a igualdade, a liberdade e a 

propriedade, sobretudo esta última, quando investe sobre o patrimônio dos cidadãos, que é seu 

meio de subsistência ou é seu instrumento de promoção da riqueza coletiva, quando 

conjugado com a organização empresarial e movido pela livre iniciativa.   

Diversos estudiosos enxergam inconstitucionalidade flagrante ou velada na descrição 

de efeitos dos Programas. Cabe então demonstrar como atua a inconstitucionalidade 

conjeturada, seja pelo contraste das normas dos Programas com normas constitucionais e com 

o sistema de princípios jurídicos, ou ainda pelo efeito material nocivo produzido pelo 

funcionamento dos Programas. Essa abordagem será realizada na Parte II seguinte. 

            A inconstitucionalidade essencial presumidamente praticada pelos Programas se 

relaciona com violação do Princípio da Isonomia, e seu contorno pode ser vislumbrado por 

dois aspectos: 1 – benefícios a contribuintes inadimplentes, sem compensações a outros 

contribuintes regulares, associada a limite temporal de adesão; 2 – intervenção estatal nefasta 

para o equilíbrio da concorrência na atividade econômica, porque fornece alternativa de 

benefícios tributários a agentes privados inadimplentes ou insolventes, que, em tese, teriam 

sido alijados pela livre competição sob mesmas regras, e que ganham oportunidade de ser 

reintroduzidos no mercado, sem contrapartida de vantagem aos agentes saudáveis. 

Quanto ao aspecto 1, a desigualdade de tratamento entre contribuintes se expressa em 

razão do critério distintivo utilizado para o deferimento de facilidades fiscais, a 

inadimplência, sem vantagens compensatórias aos adimplentes, acompanhado do limite 

temporal de adesão, que completa o impedimento à possibilidade potencial de aproveitamento 

genérico por todos os contribuintes. 

Os contribuintes em geral são iguais em direitos e deveres tributários em todos os 

sentidos, mas são desigualados pelos Programas somente em razão de sua condição de 
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inadimplência em determinado momento temporal, que não se constitui em critério com 

densidade suficiente para traçar desigualdades de direitos e deveres tributários. 

O fator temporal pode trair o senso de comparabilidade, porque nem todos os 

contribuintes podem estar inadimplentes ao mesmo tempo, e alguns mesmo, nunca vir a estar 

inadimplentes. Desse modo, os seres a comparar, contribuintes adimplentes e inadimplentes, 

seriam intrinsecamente diferentes ou incomparáveis neste ponto. 

Acontece, porém, que os contribuintes são seres inequivocamente comparáveis, 

mormente quanto à igualdade de aproveitaento de benefícios fiscais, e o tratamento 

equiparado que lhes é atribuído deve ser observado segundo o conjunto integrado do sistema 

tributário, mesmo porque, do contrário, não haveria sentido na pretendida Isonomia 

Tributária, se destinada a igualar objetos que poderiam se tornar incomparáveis apenas pelo 

fator tempo. Os objetos podem tornar-se diferentes pelo fator tempo, mas não incomparáveis. 

Quanto ao aspecto 2, da intervenção nociva e indesejável na atividade econômica, 

presume-se que a interferência estatal através dos Programas desfaz e desmerece os resultados 

conquistados pelos agentes privados regulares, que, submetidos as mesmas regras do jogo na 

competição livre do mercado, mantiveram-se aptos ao acesso aos incentivos oficiais e fora do 

alcance da persecução executiva fiscal com seus embaraços à operacionalidade dos negócios. 

Em verdade, salvo situações particulares de cada agente que tenham trazido infortúnio 

negocial justificável, a exemplo de desastres, caso fortuito, força maior, desavenças 

societárias, desfalque, etc, a condição de devedor do fisco, por uma empresa dedicada a uma 

determinada atividade econômica, onde se encontrem outras equivalentes que operam em 

situação regular, faz presumir a diferença entre a empresa bem administrada e a mal 

administrada, entre a empresa vencedora na competição de mercado e a perdedora que está 

sujeita à aniquilação e à insolvência, em virtude da ação das saudáveis virtuais forças da ‘mão 

invisível’, que o princípio constitucional da livre iniciativa consagra. 
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Na economia como um todo, sempre é possível observar segmentos mais ou menos 

favorecidos pelas circunstâncias ou conjunturas econômicas, justificando políticas setorizadas 

de incentivo, dirigidas ou generalizadas. No entanto, no ambiente econômico global, não se 

justificam diferenças de tratamento generalizado de benefícios, porque há segmentos onde, 

mesmo sendo mais favorecidos, ainda assim apresentam agentes incompetentes fracassados, 

que então se beneficiam, depois de terem sido vencidos pelos mais competentes. 

 Além disso, mesmo nos setores desfavorecidos, alguns agentes logram sucesso graças 

a suas competências empresariais, e serão diretamente prejudicados pela sobrevivência 

forçada ou auxiliada dos seus concorrentes, que se aproveitam de benefícios sobrevindos. 

 Os Programas, então, fomentam dois efeitos perniciosos ao equilíbrio concorrencial, 

porque: 1 - premiam o inepto e sobrecarregam o virtuoso, neutralizando o equilíbrio funcional 

estabelecido pela competição e frustrando a atuação da ‘mão invisível’ do mercado que, em 

tese, seleciona os competentes dos incompetentes, e  2 – chancelam o sucesso dos que 

arriscam em busca de se beneficiar com sua própria torpeza. 

Destaque-se aqui a inclusão recente na Constituição, do art. 146-A, pela EC 42/2003, 

que torna expresso o dever de promoção do equilíbrio da atividade econômica, através da 

intervenção estatal, inclusive em auxílio à preservação da ordem concorrencial149. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
149 “Tratando-se de ordem concorrencial, mais do que de direitos fundamentais, deve-se cogitar da teoria das 
garantias institucionais (v. Capítulo I, item 3.1.4). O que já foi visto para a disciplina extraconstitucional aplica-
se com perfeição às regras constitucionais, até porque nelas teve origem. Adefesa da ordem concorrencial é, no 
sistema da Constituição, uma garantia institucional.” SALOMÃO Fº, Direito Concorrencial, 2003, p. 109 
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4.2 - O Problema do Prazo Limite de Inclusão 

 

Assinalamos na seção anterior, que as deturpações à Isonomia Tributária e ao 

equilíbrio livre de mercado promovidas pelos Programas de Recuperação Fiscal decorrem da 

inexistência de compensações benéficas aos agentes privados ou contribuintes, que não estão 

inadimplentes no momento do lançamento dos Programas, e portanto, inabilitados para 

adesão, completada pela fixação de limite temporal, que impede o aproveitamento posterior 

das facilidades dos Programas, por aqueles contribuintes regulares, caso se tornem devedores. 

Em verdade, denote-se que a inexistência de prazo limite de adesão aos Programas 

poderia funcionar como estímulo aos contribuintes regularizados, para deixarem de recolher 

seus impostos e se tornarem inadimplentes, indignados com a mudança das ‘regras do jogo’ 

antes vigentes, ávidos por aproveitar os benefícios dos programas de recuperação fiscal, que 

em nada lhes favorece, e ainda beneficia os infratores concorrentes. 

Entretanto, observe-se que a adesão aos Programas implica em obrigações e restrições, 

que não são exatamente desejáveis para os agentes interessados ao livre exercício da atividade 

econômica e da regularidade fiscal, além da desconfiança negocial transmitida por aqueles 

incluídos em regimes de tributação e fiscalização próprios para inadimplentes. Observe-se 

que, no caso do REFIS, a própria abertura do sigilo empresarial escritural de um contribuinte 

aderente ao programa, pode implicar em desvelamento parcial de transações empresariais 

também de seus parceiros de negócios. 

Dessa forma, a possibilidade de adesão em data além do limite não implica, 

necessariamente, que os contribuintes regulares se aproveitarão dos Programas como 

‘estratégia de inadimplência’, para alavancagem de seus negócios, porque suas ações estarão 

sujeitas a condições restritivas de sua livre movimentação empresarial. 
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Além disso, os contribuintes que eventualmente decidam por uma inadimplência 

‘programada’, certamente planejarão também a possibilidade de retirada voluntária dos 

Programas, quando lhes pareça conveniente, através da quitação total dos débitos, mantendo 

assim seu efetivo controle sobre o destino de seus negócios.  

No entanto, aventurando-se por uma estratégia de inadimplência ‘programada’, os 

contribuintes elevam o grau de risco para seus negócios, porque, se porventura venham a ser 

alcançados por infortúnios imprevisíveis, estarão virtualmente limitados na possibilidade de 

retirada voluntária dos Programas segundo suas conveniências, permanecendo o negócio sob 

as restrições indesejáveis. 

Destaque-se ainda, que o eventual deferimento de adesão aos Programas, além do 

prazo limite, atribuiria àqueles contribuintes que estavam adimplentes no momento da edição 

dos Programas, benefícios apenas equiparados e nunca superiores àqueles desfrutados pelos 

contribuintes que estavam inadimplentes desde o início, neutralizando qualquer desigualdade 

com relação a estes. 

Para o governo, entretanto, a eventual franquia de adesão aos Programas sem limite de 

prazo, significaria risco de promoção de inadimplências generalizadas, sem a garantia da 

contrapartida de receitas pelas adesões aos Programas.  

As receitas a auferir, pela adesão de contribuintes inadimplentes aos Programas, eram 

incertas por duas razões: - primeiro, porque poderia haver fracasso no lançamento, uma vez 

que, como os programas não são compulsórios e demandam condições restritivas de direitos 

indesejáveis, é possível admitir que não houvesse nem uma adesão sequer;  - segundo, o 

fracasso na continuidade dos Programas, porque, mesmo havendo adesão em peso, o efetivo 

ingresso de receitas poderia não ocorrer, pelo descumprimento das parcelas pelos aderentes, 

ainda que sob pena de exclusão, e, no caso do REFIS, o incerto valor das parcelas, calculadas 

sobre o faturamento declarado. 
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Esse risco poderia resultar no franco insucesso dos Programas, trazendo uma redução 

indesejável de arrecadação, em contrário do objetivo implícito, que consistia justamente no 

reforço de caixa, além da justificativa de estímulo à economia. 

Observe-se que, para aquele objetivo de reforço de caixa, o risco de não haver receitas 

satisfatórias não admitia possibilidade de correção ou compensações. Logo, única maneira de 

promover os Programas sem aquele risco, seria fixando o prazo limite de adesão, que explora 

justamente a desigualdade que estabelece entre contribuintes. 

Temos então, que a atratividade dos Programas para o governo somente se apresenta 

se estes são lançados com prazo limite de adesão. Contudo, esse limite temporal revela, por 

inteiro, que a verdadeira funcionalidade dos programas decorre unicamente da exploração da 

desigualdade de tratamento que estes atribuem a contribuintes equiparáveis, beneficiando os 

infratores e aproveitando, sem atenuações, da lealdade de conduta dos contribuintes regulares. 

 

4.3 - A Solução Proposta 

 

A correção da desigualdade pode ser compensada pela simples desconsideração da 

data limite de adesão, com autorização de inclusão dos eventuais débitos existentes dos 

interessados, até a data da inclusão extemporânea do novo aderente.  

Isso porque, para os contribuintes adimplentes no momento do lançamento, estará 

franqueado o desfrute dos benefícios dos Programas, caso venham a incorrer em 

inadimplência depois da data limite e seja de seu interesse. Não faz diferença que essa 

eventual inadimplência posterior tenha sido produzida por infortúnios imprevisíveis ou tenha 

sido aventurada por inadimplência ‘programada’. 

Em qualquer caso estará restaurada a Isonomia, porque a possibilidade de adesão aos 

Programas estará disponível a todos os contribuintes em qualquer tempo, mas sempre de 
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modo condicional e não compulsório, logo, sujeita a restrições voluntárias para a livre 

operação de negócios, sempre indesejáveis aos agentes privados.  

Ao mesmo tempo, os benefícios disponíveis aos contribuintes serão sempre os 

mesmos e sob as mesmas condições e restrições, sem desigualdades de oportunidades entre 

contribuintes, benefícios ou sacrifícios, quando do eventual interesse de adesão voluntária, 

embora limitante de direitos. 

Dessa forma, os Programas de Recuperação Fiscal subsistirão como ‘regimes 

especiais’ de tributação e recolhimento, sob estrito acompanhamento fiscal, disponível para os 

contribuintes em geral, voluntariamente interessados e aderentes, enquanto, ao lado, vigora o 

‘regime comum’, denominado ‘parcelamento ordinário’, mais rigoroso, e disponível para o 

mesmo universo de interessados, os contribuintes em geral. Assim, os eventuais contribuintes 

inadimplentes, necessitados de atenuantes, mas desinteressados em restrições, terão a 

alternativa de aproveitar o ‘regime comum’. 

A demonstração da violação do Princípio da Isonomia será intentada na Parte II 

seguinte, onde se examina as disposições dos Programas sob o lume da estrutura axiológica 

constitucional e das normas programáticas econômicas ali dispostas, apreciando 

conjuntamente a compatibilidade da Solução Proposta. 

            Em seguida, constatada a inconstitucionalidade, torna-se necessário investigar a 

viabilidade legislativa ou judicial, material e processual da Solução Proposta, que permita a 

correção/adequação da eficácia dos Programas à Constituição. 

            A Solução Proposta, então, consiste no desconhecimento judicial do limite temporal 

para adesão aos Programas, deferindo a possibilidade de inclusão a todos os contribuintes que 

se interessem em ingressar no ‘regime especial’ dos Programas, com fundamento na Isonomia 

Tributária, substanciada na necessária igualdade de oportunidades de aproveitamento de 

benefícios fiscais. 
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PARTE II – DIAGNÓSTICO DO CONFRONTO DOS PROGRAMAS DE 

RECUPERAÇÃO FISCAL COM A CONSTITUIÇÃO 

 

CAPÍTULO 5 – A INCONSTITUCIONALIDADE QUE VICIA OS PROGRAMAS 

 

 Na Parte I deste trabalho assinalamos que os Programas de Recuperação Fiscal em 

estudo, lançados consecutivamente, em superposição e concomitância uns com os outros, 

retratam um cenário de distribuição desigual de benefícios fiscais, oferecidos, em princípio, 

sempre ao mesmo tipo de cidadão ou contribuinte, isto é, aquele que se encontra inadimplente 

no momento do lançamento do plano. 

A distribuição desigual na oportunidade de aproveitamento de benefícios fiscais se 

deve justamente ao limite temporal de adesão aposto em cada Programa, uma vez que não se 

vislumbra qualquer outra justificativa de diferenciação de causas ou situações jurídicas, que 

implemente ou demarque a desigualdade entre os contribuintes, inadimplentes, 

potencialmente beneficiados por cada Programa, para com os demais contribuintes, 

adimplentes, ou que venham se tornar inadimplentes após a data fatídica final de adesão aos 

Programas. 

 A diferença de oportunidade de desfrute de diferentes graus de benefícios fiscais, 

fundada apenas em razão do marco temporal, imposta para contribuintes que estão sob 

situação jurídica equivalente, isto é, simplesmente inadimplentes para com suas obrigações 

fiscais, por causa das agruras econômicas das últimas décadas ou anos, estabelece uma 

desigualdade indesejável, porque: 

 A – Não existe causa econômica específica que justifique qualquer diversidade de motivos 

para a inadimplência dos contribuintes, antes ou depois dos sucessivos planos. Logo, antes e 

depois das datas limites de cada plano, os contribuintes são eventualmente inadimplentes 
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pelas mesmas causas, e portanto, estão na mesma situação jurídica e necessitados do mesmo 

refrigério;  

B – Em razão de diferenças das datas de seus débitos, os contribuintes estão habilitados a se 

beneficiar ou não dos regimes benéficos dos programas;  

C – Os contribuintes regulares, que cumpriram suas obrigações fiscais até o advento dos 

programas, certamente com sacrifício operacional e do crescimento desejável, não desfrutam 

dos benefícios, nem recebem qualquer compensação; 

D – A intervenção legislativa estatal na atividade econômica resulta no desequilíbrio 

concorrencial de livre mercado, auxiliando alguns agentes, justamente os infratores ou 

perdedores, sem contraponto aos concorrentes, que alcançaram sucesso e regularidade fiscal, 

embora submetidos ao mesmo cenário econômico. 

Recorde-se ainda que, durante o prazo de adesão aos Programas ou durante as 

interrupções entre seus lançamentos, permanece vigente todo o tempo o ‘regime comum’ de 

parcelamento ordinário, acessível aos contribuintes desinteressados das contraprestações dos 

Programas, ou que incorrem na inadimplência em momento inválido para adesão àqueles. 

 A situação suscita naturalmente ao senso comum, a flagrante violação ao Princípio da 

Igualdade constitucional, particularmente no seu componente setorial da Isonomia Tributária, 

com agravo extensível a outros princípios axiológicos intrinsecamente integrados com aquele, 

a exemplo dos princípios Republicano, da Moralidade, da Razoabilidade, da 

Proporcionalidade. 

 Nesta Parte II, intentamos justamente examinar os dispositivos e efeitos dos 

Programas de Recuperação Fiscal diante dos rigores determinados pelos princípios 

axiológicos (Capítulo 7) e das normas programáticas da ordem econômica (Capítulo 8), no 

intuito de registrar, de modo organizado, como e porque ocorre o confronto entre as normas 

dos Programas e o sistema de valores constitucionais. 
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Denote-se que, em se tratando de normas de mesma hierarquia, posto que, 

constitucionais, tanto os princípios axiológicos como as normas programáticas devem ter sua 

efetividade garantida pela legislação infraconstitucional150, sendo esta sempre sujeita aos 

parâmetros de interpretação integrada, com aqueles dois tipos de normas, para aferição de sua 

constitucionalidade. 

 A desarmonia das leis dos Programas para com os princípios axiológicos 

constitucionais mencionados e outros, sinaliza para a hipótese da inconstitucionalidade 

material151, ou seja, aquela em que o conteúdo da norma infraconstitucional confronta com 

regras ou princípios explícitos ou implícitos da Constituição, que lhe são hierarquicamente 

superiores. No âmbito da inconstitucionlidade formal ou orgânica, a edição dos programas 

não reclama reparo. 

 A verificação judicial da constitucionalidade das leis no regime constitucional 

brasileiro pode ser exercida pelo controle concentrado ou pelo controle difuso, sendo o 

primeiro deles exclusivo do Pretório Excelso e o último, disponível ao exercício por qualquer 

instância judiciária cabível, que venha constatar a infração do Texto Maior nas apreciações de 

casos concretos152. A aplicação desses controles sobre as normas dos programas está discutida 

na Parte III. 

 No entanto, apesar da sugestiva investida dos Programas contra o Princípio da 

Igualdade entre contribuintes, não houve provocação direta ao Excelso Pretório quanto à 

inconstitucionalidade dos Programas, salvo a referida impugnação da Procuradoria da 

República contra a suspensão punitiva penal, deixando entrever que é perfeitamente plausível,  

                                                 
150 “Em segundo lugar, não se acolhe a idéia de ‘princípios’ como um ‘justo superior’ que, em caso de 
necessidade, justificará a invalidade das normas constitucionais em conflito irremediável com os princípios 
axiológicos-normativos superiores (‘normas constitucionais inconstitucionais’). A eventual tarefa de optimização 
constitucional alicerça-se mais racionalmente num princípio de concordância prática de que numa escala ordinal 
ou cardinal de ‘valores’ constitucionais.” CANOTILHO, Constituição Dirigente e Vinculação do Legislador, 
1994, p. 282 
151 CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 924 
152 SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 1999, p. 51 
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no plano fático, a existência de uma lei de posição infraconstitucional, porém, manifestamente 

inconstitucional, que venha a assumir vigência e eficácia, atue e produza efeitos, embora 

agredindo à Lei Maior. 

 A possibilidade real de uma norma inconstitucional efetivamente produzir efeitos 

jurídicos é reconhecida, por exemplo, quando há coisa julgada inconstitucional não 

rescindida, e que então produz efeitos, nem sempre corrigíveis153. Do mesmo modo ocorre 

nos casos do ato jurídico formalmente nulo, mas que perdura e produz efeitos154, e a simples 

declaração de nulidade posterior, embora, em tese, produza efeitos ex-tunc, não pode vir a 

prejudicar direitos de terceiros de boa fé.  

Isso também pode ocorrer quando uma lei inconstitucional vigora durante algum 

tempo, até que a jurisprudência superior ou inferior dominante venha a se convencer de sua 

inconstitucionalidade e retire sua eficácia. Nesse caso, o entendimento jurídico lógico e 

escorreito considera que tal lei inconstitucional não seria capaz de produzir qualquer efeito 

jurídico, e então, não poderia atribuir direitos e deveres, em suma, não teria validade, ex-tunc. 

Nas situações citadas, há de se encontrar uma solução jurídica, senão completa, ao 

menos razoável ou compensatória, para manter a harmonia e integralidade do sistema 

jurídico, sem a qual este descamba para o virtual colapso. 

                                                 
153 “Está, pois, demonstrado que o juízo rescisório, de natureza constitutiva, inaugura uma situação jurídica sobre 
a anteriormente vigente. E, se o regime de rescindibilidade das sentenças se assemelha ‘em tudo’ da qual é 
característica a eficácia ex-nunc, se, em face da própria natureza da coisa julgada há que considerá-la válida e 
apta a produzir efeitos, não parece fazer sentido, a não ser em casos específicos, o reconhecimento de efeitos ex-
tunc às decisões rescindentes.” CARVALHO & CARVALHO, Dos efeitos ex-nunc e ex-tunc da 
desconsideração da coisa julgada e da decisão rescindente de coisa julgada sobre matéria tributária, 1999, p. 346. 
154 “Não é igualmente correta a tese de que a nulidade é imediata ou instantânea. O negócio nulo subsiste, se 
escapa à apreciação do juiz. Seja para pronunciá-la, declará-la ou decretá-la, a intervenção judicial é 
imprescindível. Enquanto não se faz sentir, o negócio aparentemente normal está produzindo efeitos. 
Teoricamente, pode-se dizer que a nulidade é decretada pela própria lei; o juiz mais não faz do que reconhecê-la 
e proclamá-la. Praticamente, porém, se esse conhecimento não for feito, e, para tanto, é preciso que a nulidade 
esteja gravada, o negócio nulo vive, perdura. Neste sentido, nenhuma nulidade é imediata.”(...) “Diz-se que os 
negócios nulos são insanáveis. Realmente, não se permite que as partes os confirmem, nem que o juiz os valide. 
Mas, apesar de se afirmar que a nulidade não prescreve, podendo ser alegada a todo tempo, a verdade é que, pelo 
decurso de tempo, o ato nulo vem afinal a convalescer, ainda que por via oblíqua.” GOMES, Introdução ao 
Direito Civil, 1998, p. 481 
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Essa anomalia não é desconhecida da doutrina jurídica, como constatado por 

Canotilho ao reconhecer a eventualidade de situações constitucionais imperfeitas155, ou nas 

incompatibilidades aludidas por Bonavides156. 

A busca por uma solução adequada para as deformidades jurídicas implantadas pelos 

Programas de Recuperação Fiscal, consiste, assim, no escopo fundamental desse trabalho, que 

ousa ainda apontar uma solução satisfatória e testar sua viabilidade. 

Observe-se porém, que os Programas de Recuperação Fiscal não são simples normas 

instituídas em leis ordinárias, destinadas a regular situações correntes da dinâmica econômica, 

a inadimplência fiscal, e livres de dever de realização de preceitos constitucionais.  

Pelo contrário, a justificativa oficial para seu lançamento e o conteúdo de suas normas 

busca fundamento justamente na finalidade de atribuir efetividade às normas constitucionais 

programáticas da ordem econômica, examinadas no Capítulo 8. 

 Os Programas de Recuperação Fiscal são normas infraconstitucionais declaradamente 

destinadas ao incentivo da atividade econômica, porque atenuam os encargos de contribuintes 

inadimplentes, para que estes reativem suas atividades asfixiadas e retornem ao recolhimento 

de tributos, recuperando sua regularidade.  

Assim, o exame de sua compatibilidade dos Programas com o texto constitucional não 

pode ser reduzido ao simples confronto com as normas axiológicas, mas também é preciso 

observar sua adequação para com as normas constitucionais a que se destinam servir, isto é,  

as normas programáticas da ordem econômica. 

                                                 
155 “A sanção da nulidade com as características atrás assinaladas (no direito civil e no direito administrativo) 
pode revelar-se uma sanção pouco adequada para certas situações que, embora imperfeitas sob o ponto de vista 
constitucional, exigem tratamento diferenciado, não necessariamente reconduzível ao regime da nulidade 
absoluta.” CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 923. 
156 “Em rigor, tais tendências se acentuam de tal maneira, a esta altura, que o exame da jusrisprudência 
constitucional daquela Corte fez com que alguns juristas alemães principiassem a falar de um novo tipo ou figura 
oriunda das fórmulas decisórias do tribunal, a saber, a variante declaratória da ‘incompatibilidade’ da lei com a 
Constituição (Unvereinbarkeit), distinta da tradicional e severa declaração de ‘nulidade’ ou ‘invalidade’ 
(Nichtigkeiterklärung).” BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2004, p. 340 
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Nesse caso, o exame de compatibilidade dos Programas com a Constituição pode 

induzir que os princípios axiológicos tenham que ser ponderados com outros valores 

relevantes, como aqueles das normas programáticas, em busca de uma solução que admita a 

efetividade e atuação harmonizada de todos eles, que não necessariamente será alcançada pela 

simples retirada das normas do ordenamento, em razão de eventual colisão direta com algum 

dos princípios axiológicos, quando as normas se apresentem como essenciais e adequadas à 

efetividade de outros princípios.  

A eventual compatibilidade, adequação e estrita necessidade dos Programas para dar 

cumprimento e efetividade àquelas normas programáticas da ordem econômica, pode resultar 

na determinação de uma solução jurídica que deva ser harmonizada por ponderação de 

princípios, no sentido de garantir a eficácia de todos.  

Por outro lado, a incompatibilidade, inadequação e desnecessidade dos Programas para 

a efetividade das normas programáticas da ordem econômica, sinalizará para mais um 

desajuste dos Programas com a Constituição, reforçando a necessidade de correção jurídica de 

seus efeitos ou até mesmo de sua extirpação do ordenamento. 

Por tudo isso, o conteúdo dessa Parte II se delongará pela investigação da 

constitucionalidade dos Programas de Recuperação Fiscal perante princípios axiológicos da 

Constituição e perante seus eventuais concorrentes de mesma hierarquia, as normas 

programáticas da ordem econômica. 

Delineados os conflitos das disposições dos Programas com os princípios, intenta-se 

também a apreciação da suficiência e da conciliabilidade da Solução Proposta na Seção 4.3, 

para realizar a harmonização da vigência dos Programas com a efetividade da Constituição. 
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CAPÍTULO 6 – O SIGNIFICADO DOS PRINCÍPIOS NO SISTEMA JURÍDICO 

 

 No capítulo anterior, descrevemos as razões pelas quais se conjetura do conflito das 

normas dos Programas de Recuperação Fiscal com a Constituição, entrevendo-se que esse 

conflito se corporifica contra o núcleo de - princípios estruturantes - da superlei. 

 Assim, torna-se importante verificar as características daquela espécie de normas, os 

princípios, contra as quais se embatem os Programas de Recuperação Fiscal. Para isso, será 

necessário revisar o significado dos princípios jurídicos na hermenêutica constitucional 

contemporânea, sua importância, localização e tipologia, para que se compreenda a relevância 

daquele embate e suas conseqüências para o sistema jurídico. 

 Em seguida, deverão ser analisados os conteúdos dos princípios que se presume 

confrontados pelos Programas, intentando revelar a natureza e o modo como ocorre o 

confronto, para que se encontre uma solução jurídica para sua superação. 

 A noção157 de princípios como tipos de normas jurídicas é bem conhecida na ciência 

do Direito, mas o entendimento de suas funções na integração do sistema jurídico tem se 

modificado ao longo do tempo e das conformações sociais. 

 O interesse pelos princípios regentes dos sistemas jurídicos vem se acentuando nas 

últimas décadas, à medida que se desfazem os antigos padrões enrijecidos de comportamento 

social, repercutindo na seara do Direito pela influência renovadora do pluralismo político, 

direitos de minorias, conquistas tecnológicas, ideologia hedonista e globalização, entre outras, 

que resultam nas demandas de submissão dos interesses individuais aos coletivos, do direito 

reflexivo, do pluralismo jurídico ou mesmo da realização de um direito alternativo. 

                                                 
157 “Lembro ainda a propósito da distinção que cumpre estabelecermos entre conceito e noção, as observações de 
Norbert Elias [1994:26]: ‘Conceitos matemáticos podem ser separados do grupo que os usa. Triângulos admitem 
explicações sem referência a situações históricas. Mas o mesmo não acontece com conceitos como ‘civilização’ 
e ‘Kultur’. Triângulo é conceito; não é jamais pensado na dinâmica da História; é o universal sem a negatividade 
dos particularismos. ‘Civilização’ e ‘Kultur’ são noções.” GRAU, Ensaio e Discurso, 2003, p. 228 
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 Essas demandas buscam fundamento de legitimação jurídica no apelo à atuação das 

normas constantes da Constituição, lei superior elaborada sob justificativa de representação 

igualitária das aspirações de toda a sociedade, onde estão traçadas as diretivas essenciais à 

realização daquelas aspirações. 

 Parte dessas diretivas se encontram num dos conteúdos constitucionais comumente 

conhecido como – ‘princípios’ -, que podem ser entendidos, em primeira vista, como normas 

depositárias dos valores fundamentais preferenciais158 de um sistema jurídico, cuja obediência 

e aplicação substanciam a realização da ideologia159 predominante vigente e acreditada numa 

determinada sociedade.  

 Nessa descrição sintética acima, percebe-se que a compreensão completa da noção de 

princípios exige o esclarecimento de sua interação com os três elementos culturais referidos: 

os valores, a ideologia e o sistema jurídico. 

 

6.1 – Valores, Ideologia e Sistema Jurídico 

 

 A compreensão da interação dos Princípios com os elementos mencionados exige 

antes, que se realize um bosquejo do ambiente em que medram, o meio cultural. 

 

 

 

                                                 
158 “Por isso, os princípios obrigam seus destinatários igualmente, sem exceção, a cumprir as expectativas 
generalizadas de comportamento. Os valores, por outro lado, devem ser entendidos como preferências 
intersubjetivamente compartilhadas; expressam a preferenciabilidade (Vorzugswürdigkeit) – o caráter 
preferencial – de bens pelos quais se considera, em coletividades específicas, que vale a pena lutar e que são 
adquiridos ou realizados mediante ações dirigidas a objetivos ou finalidades. Daí dizermos que valores são bens 
atrativos – não são normas (1992/311-312).” GRAU, O Direito Posto e o Direito Pressuposto, 2000, pp. 78/79 
159 “Já podemos extrair mais duas conclusões: (1) o próprio saber se uma norma, explícita ou implícita, 
consubstancia ‘princípio’ é uma decisão inteiramente subjetiva, de cunho ideológico; e (2) no que concerne ao 
conjunto dos princípios existentes em dado sistema, a distribuição hierárquica é função da estrutura axiológica 
daquele que interpreta; equivale a reconhecer, é função da sua ideologia.” CARVALHO, Tributo e Segurança 
Jurídica, 2003, p. 353 
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6.1.1 - Cultura e Valores 

 

O termo cultura pode ser definido como aquilo que se aparta do natural160, isto é, a 

grosso modo, seria possível identificar duas fontes de informações para produção do 

conhecimento humano.  

A primeira seria a natureza, que é o ambiente físico circundante existente que se 

apresenta ao alcance da percepção dos aparelhos sensoriais humanos, que se torna fonte de 

conhecimento básico para as estratégias de sobrevivência física da espécie. O estudo 

organizado das informações dessa origem é realizado pelas ciências naturais. 

A outra fonte de informações seria a cultura, que se constitui do próprio conhecimento 

acumulado, concebido a partir da atividade mental humana espontânea ou metódica, por 

fenômenos conscientes ou inconscientes, que se torna apreendido por processos de memória 

individual e coletiva, para utilização oportuna contra os desafios de sobrevivência que a 

espécie enfrenta na sua experiência existencial. Os estudo das informações dessa origem se 

desenvolve nas ciências culturais. 

   O Direito como objeto de conhecimento decorre puramente da atividade mental 

humana, isto é, o Direito se desenvolve no âmbito da cultura, e a ciência jurídica, portanto, 

deve ser classificada como ciência cultural, tal como outras ciências sociais, das quais a 

                                                 
160 Cultura (lat. cultura) ... 3. Enquanto se opõe a natura (natureza), a cultura possui um duplo sentido 
antropológico: a) é o conjunto das representações e dos comportamentos adquiridos pelo homem enquanto ser 
social. Em outras palavras, é o conjunto histórica e geograficamente definido das instituições características de 
determinada sociedade designando ‘não somente as tradições artísticas, científicas, religiosas e filosóficas de 
uma sociedade, mas também suas técnicas próprias, seus costumes políticos e os mil usos que caracterizam a 
vida cotidiana’ (Margaret Mead); b) é o processo dinâmico de socialização pelo qual todos esses fatos de cultura 
se comunicam e se impõem, em determinada sociedade, seja pelos processos educacionais propriamente ditos, 
seja pela difusão das informações em grande escala, a todas as estruturas sociais, mediante os meios de 
comunicação de massa. Nesse sentido, a cultura praticamente se identifica com o modo de vida de uma 
população determinada, vale dizer, com todo esses conjunto de regras e comportamentos pelos quais as 
instituições adquirem um significado para os agentes sociais e através dos quais elas se encarnam em condutas 
mais ou menos codificadas. 4. Num sentido mais filosófico, a cultura pode ser considerada como esse feixe de 
representações, de símbolos, de imaginário, de atitudes e referências suscetível  de irrigar, de modo bastante 
desigual, mas globalmente, o corpo social.” JAPIASSU & MARCONDES, Dicionário Básico de Filosofia, 1991, 
p. 63 
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ciência do Direito também faz parte. As ciências sociais são aquelas que se voltam para o 

estudo da atividade humana em sua agregação grupal, organizada sob o poder da razão.  

Tratando-se de ramo de conhecimento cultural, o Direito se produz a partir das 

representações e necessidades da vida social, tornando-se então componente do ambiente 

cultural construído para garantir a sobrevivência grupal da espécie.  

A estratégia de sobrevivência grupal exige a fixação de objetivos de interesse de todos, 

para que se promova a necessária união do esforço comum no sentido dessa sobrevivência, 

que será tanto melhor quanto seja a capacidade dos indivíduos e da força de união que os 

consolida. 

Esses objetivos devem ser tanto perceptíveis como desejáveis para todos os 

indivíduos, com o significado do bem de todos e de cada um, e devem estar imiscuídos no 

consciente e inconsciente161 desses indivíduos, com força capaz de motivar a ação individual 

e coletiva em prol da sua realização como modo de vida. 

Esses objetivos orientam o sentido do que é bom e justo para aquela sociedade e se 

constituem nos - Valores - idealizados pelas ciências sociais, entre estas, a Ciência Jurídica, 

como necessários à promoção do bem comum ou a felicidade geral. 

 Se a sociedade encontra um de seus pontos de união na perseguição de valores que 

signifiquem um estado de vida melhor e mais seguro para existência grupal, então, o Direito, 

como ciência desenvolvida para organização e estabilização da sociedade, só encontra sua 

razão de ser, quando destinado a realizar e garantir aqueles valores. 

Quanto aos Valores, o estudo de sua origem e construção nas sociedades humanas é 

tarefa da filosofia162, na sua subseção da axiologia, que por sua vez, se desdobra pelos campos 

da ética, da estética e da filosofia da religião. 

                                                 
161 CUNHA, Limites ao Poder do Estado, 2001, p. 180 
162 “O campo da filosofia divide-se portanto em três partes: teoria da ciência, teoria do valor e teoria da visão de 
mundo.” HESSEN, Teoria do Conhecimento, 2000, p. 12 
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O estudo organizado dos valores exige uma sistematização racional para permitir sua 

compreensão pelo próprio estudioso e de seus interlocutores, que, assim como em outros 

campos do conhecimento, declina por se estender em tentativas de determinação de uma 

classificação e/ou de uma hierarquia dos valores, havendo mesmo aqueles que consideram 

que essa ordenação deve ser a tarefa definitiva do filósofo163. 

Os valores apetecíveis ao ser humano e seu grupo são de diversas qualidades segundo 

as realidades da experiência existencial e comportam variadas classificações. Por outro lado, a 

coexistência de diversos tipos de valores, em princípio, concorrentes, na necessidade de busca 

e preservação pela ação humana, demanda a formulação de uma ordem de prioridades do que 

é mais ou menos valioso, ou seja, fixação de uma hierarquia. 

A análise da valiosidade entre valores pode ser desenvolvida por vários critérios 

comparativos, como aqueles sugeridos por Max Scheler164, onde: - os valores mais 

duradouros são mais importantes que os mais transitórios; - os valores menos divisíveis na 

participação coletiva são mais relevantes que os que permitem desfrute mais divisível; - os 

valores que fundamentam outros valores são superiores aos valores neles fundamentados; - os 

valores que realizam satisfação mais profunda valem mais que os superficiais e - os valores 

que são percebidos no plano ‘espiritual’ são mais elevados que os percebidos por meio dos 

aparelhos sensoriais. 

 

 

 

                                                 
163 “Todas as ciências devem doravante preparar o caminho para a tarefa futura do filósofo, sendo esta tarefa 
assim compreendida: o filósofo deve resolver o problema do valor, deve determinar uma hierarquia dos valores.” 
NIETZSCHE, Genealogia da Moral, 2003, p. 46 
164 Der Formalismus in der Ethik, apud. HESSEN, Filosofia dos Valores, 2001, pp. 99/100 
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Entretanto, a estruturação de uma hierarquia de valores165 atuante numa sociedade, que 

unifique o esforço de todos para alcance do bem geral, resulta da operação conjunta de todo o 

acervo integrado de crenças e experiências comportamentais, técnicas, científicas, morais, 

religiosas, costumeiras e jurídicas daquela sociedade, consolidado a partir das estratégias que 

significaram sua sobrevivência e seu equilíbrio interno com sucesso.  

Esse acervo cultural será ordenado por aquela estrutura hierárquica de valores que se 

constitui em expressão da ideologia dominante, que funciona como pólo magnético de 

orientação daquela hierarquia166. 

 

6.1.2 - Ideologia e Direito 

 

 A noção de ideologia pode ser entendida como a de um conjunto de convicções 

intelectuais concebidas como ideais para direcionamento de um grupo social. O termo 

ideologia167 surge como denominação de uma eventual ciência das idéias, tendo assumido nos 

tempos atuais um sentido positivo168, ou significado fraco169, pelo qual seria guia legitimado  

 

                                                 
165 “Estas mundividências e mentalidades, que guiam os interesses cognitivos predominantes e as apreciações 
dos acontecimentos, incluem, além de componentes racionais, também componentes irracionais. Elas encontram-
se, em especial numa situação de interdependência face a interesses e relações de poder variáveis, e também face 
a estados anímicos variáveis, como, p. ex., face a sentimentos de superioridade ou ressentimentos baseados na 
nacionalidade, estrato social, raça ou religião, ou então face a aspirações do poder, angústias existenciais e 
esperanças no futuro. Conseqüentemente, na nossa interpretação dos factos influem também valorações. A tabela 
de valores torna-se talvez mais evidente nas ideologias que dividem a humanidade, ou grandes partes dela, de 
acordo com o modelo maniqueísta, num ‘império da luz’ e num ‘império da escuridão’: p. ex., em crentes e 
ateus, ou num bloco marxista e num bloco capitalista.” ZIPPELIUS, Teoria Geral do Estado, 1997, p. 7 
166 “Porém, esquemas ideológicos de explicação e interpretação não servem apenas para compreensão do mundo. 
Eles convertem-se também em ‘modelos de orientação’, pelos quais se guia a acção. Deste modo, podem intervir 
sobretudo na determinação da estrutura social e da evolução econômica.” Idem, p. 50. 
167 “Ideologia (fr. Ideologie). Termo que se origina dos filósofos franceses do final do século XVIII, conhecidos 
como ideólogos (Destutt de Tracy, Cabanis, entre outros). Para os quais significava o estudo da origem e da 
formação das idéias. Posteriormente, em um sentido mais amplo, passou a significar um conjunto idéias, 
princípios e valores que refletem uma determinada visão de mundo, orientando uma forma de ação, sobretudo 
uma prática política.” JAPIASSU & MARCONDES, Dicionário Básico de Filosofia, 1991, p. 127 
168 WOLKMER, Ideologia, Estado e Direito, 2000, pp. 95 a 97 
169 BOBBIO, MATTEUCCI, PASQUINO, Dicionário de Política, v.1, 2004, p. 585 
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das ações político-sociais ou um sentido negativo, ou significado forte, no qual é 

descrita como forma ilusionista de dominação de elites. 

A afirmação da ideologia predominante170 ocorre através dos processos sociais que 

buscam e conseguem um equilíbrio estável na sociedade, capaz de garantir a segurança, a paz 

e a ordem progressista necessária a sua sobrevivência, o que não significa, necessariamente, a 

conquista definitiva dos valores idealizados, como seriam, para as sociedades 

contemporâneas, o igualitarismo pleno, a liberdade política ou a disponibilidade dos bens 

materiais mínimos para todos.  

Desse modo, uma ideologia predomina apenas por um estágio temporário em que 

garante um certo equilíbrio dinâmico, que perdura até uma nova ordem estruturante se impor, 

implantando uma nova ideologia e a mudança da tábua de valores a perseguir. 

Tendo sido a pauta de valores construída, organizada, hierarquizada e acreditada 

segundo uma ideologia, aquela pauta se torna então disponível ao aproveitamento das ciências 

sociais, seja para sua compreensão extensiva, seja para sua crítica modificadora, seja para o 

enfrentamento dos conflitos internos do sistema ou seja para sua utilização aplicativa, como 

largamente se exercita na praxis política e jurídica da vida social. 

O Direito, alinhado como ciência social, naturalmente se orienta pela pauta de valores 

hierarquizada pela ideologia dominante, e, muito mais que suas congêneres humanistas,  

resiste à compreensão da natureza não neutra171 de sua própria construção e sobretudo de sua 

aplicação, em virtude do intrínseco idealismo necessário à afirmação de sua autoridade para 

                                                 
170 “Fica claro, a partir de agora, que não obstante a complexidade de uma conceituação do fenômeno ideológico, 
toda ideologia é, por conseguinte, não só o reflexo simbólico permanente das condições e representações ético-
culturais reais e imagináveis, como também da própria racionalização e legitimação de uma estrutura 
socioeconômica que predomina em determinado momento histórico-político.” WOLKMER, op.cit., 2000, p. 104 
171 “A literatura política ou jurídica, desta forma elaborada, não é ‘cientificamente neutra’, como se 
autoproclama, eis que, confundindo o conceito com a realidade, revela-se não só não científica como 
comprometida com a manutenção do statu quo.”AZEVEDO, Aplicação do Direito e Contexto Social, 1998, p.20 
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determinação de condutas e limites à liberdade dos indivíduos, função esta inexoravelmente  

fundamental na organização de sociedades civilizadas172.  

Embebido de ideologia, valores e escala hierárquica de prioridades fundamentadas na 

predominância dos interesses das elites dirigentes, o Direito, sobretudo o positivado ou 

dogmático, reflete sempre as regras de dominação deste grupo173 e tende a se tornar tanto 

mais anacrônico, defasado da realidade, quanto mais se mantenha impermeável às 

reformulações sopradas da atividade social, causadas pelas progressivas modificações e 

adaptações de demandas e interesses em competição. 

O esforço impeditivo do obsoletismo progressivo de um ordenamento jurídico 

dependerá, portanto, da sua capacidade de absorver os reclames da sociedade que 

representa174, que se inicia na atividade intelectual de doutrinadores e juristas, e mais adiante, 

pela positivação legislativa e da Constituição. 

Desse modo, um sistema jurídico deverá manter-se em permanente interação com a 

realidade social, para que seu funcionamento e aplicação estejam o mais próximo possível da 

tolerabilidade social, ao invés de, no sentido contrário, precisar se valer cada vez mais de sua 

potência impositiva para exercer sua função regente da sociedade. 

                                                 
172 “A conduta social, tal como no fundo o comportamento humano, não é regulada suficiente e seguramente 
através de instintos. Por isso devem criar-se artificialmente modelos de conduta, segundo os quais os indivíduos 
possam harmonizar as suas ações de maneira socialmente tolerável, previsível e segura. Apenas as ‘instituições’ 
desenvolvidas no decorrer da evolução cultural, isto é, as ordenações normativas de conduta aplicáveis aos 
variados âmbitos da vida, complementam as disposições de conduta herdadas, no sentido de formar modelos de 
conduta de sociedades complexas. Só as ordenações normativas de conduta fornecem uma certeza de orientação, 
indispensável para uma convivência proveitosa. Sem ela, não há estabilidade social. A sua falta inquieta também 
psiquicamente os indivíduos.” ZIPPELIUS, Teoria Geral do Estado, 1997, p. 48. 
173 “A Ciência do Direito não consegue superar sua própria contradição, pois enquanto ‘ciência’ dogmática 
torna-se também ideologia de ocultação. Esse caráter ideológico da Ciência Jurídica se prende à asserção de que 
está comprometida com uma concepção ilusória de mundo que emerge das relações concretas e antagônicas do 
social. O direito é a projeção normativa que instrumentaliza os princípios ideológicos (certeza, segurança, 
completude) e as formas de controle do poder de um determinado grupo social.” WOLKMER,op.cit,2000, p. 151 
174 “Não é possível que o jurista, doutrinando, postulando ou aplicando as leis, precise abster-se da crítica e 
desinteressar-se dos efeitos de seu trabalho, como condição de sua cientificidade. Não é possível erigir o mundo 
jurídico separado do mundo histórico. A Ciência jurídica, assim concebida, gira em torno do próprio eixo, ao 
invés de gravitar em torno da sociedade, vedando a consideração crítico-valorativa das instituições e, em razão 
disto, dificultando sobremodo a evolução do direito. Torna-se, assim, um discurso morto sobre uma realidade 
tida como inerte, porque deformada. Ao jurista que professa uma tal ‘ciência’, torna-se impossível 
instrumentalizar as transformações reclamadas pelas necessidades sociais.” AZEVEDO, Aplicação do Direito e 
Contexto Social, 1998, p. 22 
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Essa interação do sistema jurídico com as mudanças sociais permitirá que este 

acompanhe as transformações nas ideologias dominantes, que se instalam sucessivamente na 

dinâmica social e reorganizam a pauta de valores e prioridades, pelas quais o Direito deverá 

ser criado e aplicado. 

 

6.1.3 - Sistema Jurídico e Princípios 

  

Em revisão da noção de ‘sistema jurídico’, é ilustrativo recordar o significado 

atribuído à palavra sistema175 no âmbito mecânico, onde é largamente aproveitada para 

descrever o funcionamento de uma engrenagem ou sua estrutura, sugerindo um complexo 

limitado de elementos estáticos ou dinâmicos em funcionamento sincrônico. 

A palavra sistema é utilizada e definida, neste sentido, em quase todos os ramos de 

conhecimento, sejam estes dedicados ao estudo de objetos materiais ou ideais, sempre com as 

características da unidade e da organização, natural ou artificial176. 

No jargão jurídico corrente, a expressão ‘sistema jurídico’ costuma ser utilizada para 

atribuição de caráter unificado, completo e harmônico, necessário ao funcionamento de um  

                                                 
175 Sistema (do lat. tardio e do gr. systema, de synistanai: juntar) 1. Em um sentido geral, conjunto de elementos 
relacionados entre si, ordenados de acordo com determinados princípios, formando um todo ou uma unidade. 
Ex.: sistema solar. 2. Conjunto de pensamentos, teses, doutrinas, desenvolvidos articuladamente e formando uma 
unidade lógica: o sistema de Hegel. Por vezes, em sentido pejorativo, a palavra ‘sistema’ é utilizada para 
designar um conjunto de idéias científicas ou filosóficas interligadas e formando um todo: o sistema de Newton, 
o sistema de Descartes. Sistema é um termo mais amplo do que teoria: o sistema de um autor é o conjunto de 
suas teorias, na medida em que elas se ligam entre si e remetem uma à outra. JAPIASSU  & MARCONDES, 
Dicionário Básico de Filosofia, 1991, p. 226. 
176 “Há duas características que emergiram em todas as definições: a da ordenação e a da unidade; elas estão uma 
para com a outra, na mais estreita relação de intercâmbio, mas são, no fundo, de separar. No que respeita, em 
primeiro lugar, à ordenação, pretende-se, com ela – quando se recorra a uma formulação muito geral, para evitar 
qualquer restrição precipitada – exprimir um estado de coisas intrínseco racionalmente apreensível, isto é, 
fundado na realidade. No que toca à unidade, verifica-se que este factor modifica o que resulta já da ordenação, 
por não permitir uma dispersão numa multitude de singularidades desconexas, antes devendo deixá-las 
reconduzir-se a uns quantos princípios fundamentais.” CANARIS, Pensamento Sistemático e Conceito de 
Sistema na Ciência do Direito, 1996, p. 12.  
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conjunto de normas e instituições, destinados à padronização de condutas dos indivíduos de 

uma sociedade. Nesse sentido, o sistema jurídico se apresenta como um subsistema social de 

estabilização de conflitos177. 

O sistema jurídico também pode ser observado segundo o plano sócio-jurídico178, que 

examina sua interação com os demais subsistemas sociais, sem perder sua unidade autônoma 

própria, tal como abordado no plano dogmático jurídico. 

Em qualquer dos pontos de vista das análises, há de se destacar, entretanto, a presença 

do elemento racionalidade179 como fator determinante de funcionalidade ao conjunto, 

orientada pela identificação dos valores necessários à regência do sistema e à proposição dos 

princípios que os guarnecem180. 

Estudos recentes acolhem o sistema jurídico como um sistema autopoiético181, ou 

auto-referente na promoção de suas alterações, reguladas pela sua própria estrutura de 

produção intelectiva e decisória, embora motivado pelas informações captadas do ambiente 

social externo. 

 

                                                 
177 ARNAUD & DULCE, Introdução à Análise Sociológica dos Sistemas Jurídicos, 2000, p. 11 
178 “O sistema jurídico possui diferentes significados, de acordo com que, como objeto de conhecimento, se o 
considera numa perspectiva jurídico-dogmática ou numa perspectiva sociojurídica. Do ponto de vista da 
dogmática jurídica, o sistema jurídico surge como um conjunto lógico-formal de regras jurídicas, cujas 
características fundamentais são a sistematização, a generalidade, a completude, a unidade, a coerência. Do 
ponto de vista propriamente sociojurídico, no entanto, o sistema jurídico é polissêmico. Por um lado é oncebido 
como lugar de interação, isto é, como um sistema de comunicação, formado por símbolos normativos como 
função persuasiva; por outro lado, esse sistema de símbolos normativos age como elemento causal dos 
comportamentos sociais.” ARNAUD & DULCE, op. cit., 2000, p. 11  
179 “Enquanto conjunto de enunciados prescritivos que se projetam sobre a região das condutas inter-humanas, o 
direito posto há de ter um mínimo de racionalidade para ser recepcionado pelos sujeitos destinatários, 
circunstância que lhe garante, desde logo, a condição de sistema.” CARVALHO, Fundamentos Jurídicos da 
Incidência, 2004, p. 42. 
180 “O sistema deixa-se, assim, definir como uma ordem axiológica ou teleológica de princípios gerais de direito, 
na qual o elemento de adequação valorativa se dirige mais à característica da ordem teleológica e o da unidade 
interna à característica dos princípios gerais.” CANARIS, op. cit., 1996, pp. 78/79 
181 “De facto, a teoria dos sistemas autopoiéticos está  assente no pressuposto de que a unidade e identidade de 
um sistema deriva da característica fundamental de auto-referencialidade das suas operações e processos. Isso 
significa que só por referência a si próprios podem os sistemas continuar a organizar-se e reproduzir-se como 
tais, como sistemas distintos do respectivo meio envolvente.” TEUBNER, O Direito como Sistema Autopoiético, 
1989, p. 31 
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Essa classificação se sobressai sobretudo a partir das obras de Luhmann, Teubner e 

outros, que promovem uma evolução na concepção de sistema jurídico, ultrapassando a 

dicotomia original da teoria geral dos sistemas, que os classifica como abertos ou fechados182, 

conforme funcionem segundo interações como o ambiente circundante ou por exclusiva 

interação autônoma de seus componentes. 

No modelo autopoiético, que se adapta às sociedades contemporâneas civilizadas, o 

Direito não se restringe a simples paciente dos impulsos verberados pelos demais subsistemas 

sociais. Em contrário, retém o domínio do ritmo e da medida de suas absorções mantendo-se 

como agente autônomo e influente na realidade social183.  

O ponto culminante jurídico destas transformações se apresenta sobremodo na 

superação definitiva do modelo rígido positivista para o pós-positivismo184, resultando na 

consagração dos princípios como normas jurídicas efetivas e tão atuantes quanto o restante 

direito positivado, assim como determinantes para este, posto que, ratificados na sua 

hierarquia constitucional, conforme contribuição definitiva das obras de Dworkin, Alexy, 

Esser, Boulanger, Crisafulli, entre outros. 

As normas de um sistema jurídico, portanto, estão todas comprometidas com uma 

pauta de valores imanentes à sociedade, que se faz atuar através de normas do tipo 

                                                 
182 “Além de diferenciar-se da teoria biológica da autopoiese, a concepção luhmanniana do fechamento auto-
referencial dos sistemas baseados no sentido, especialmente dos sistemas sociais, afasta-se anda mais claramente 
da clássica oposição teórica entre sistemas fechados e abertos.” NEVES, Da Autopoiese à Alopoiese do Direito, 
1992, p. 275. 
183 “Nesse contexto, o sistema jurídico pode assimilar, de acordo com seus próprios critérios, os fatores do meio 
ambiente, não sendo diretamente influenciado por esses fatores. A vigência jurídica das expectativas normativas 
não é determinada imediatamente por interesses econômicos, critérios políticos, representações éticas, nem 
mesmo proposições cientificas, ela depende de processo seletivos de filtragem conceitual no interior do sistema 
jurídico. A capacidade de reciclagem (dimensão cognitivamente aberta) do Direito positivo possibilita que êle se 
altere par adaptar-se ao meio ambiente complexo e ‘veloz’. O fechamento normativo impede a confusão entre 
sistema jurídico e seu meio ambiente, exige a ‘digitalização’ interna das informações provenientes do meio 
ambiente. A diferenciação do Direito na sociedade não é outra coisa do que o resultado da mediação dessas duas 
orientações.” Idem, pp. 281/282 
184 BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2004, pp. 264 e passim 
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princípios185, categorias que se justificam como realização daqueles valores186, e então, como 

seus depositários diretos, funcionam como diretrizes das demais normas para garantia de sua 

realização. 

Na ideologia positivista superada, prevalecia o cumprimento do direito positivado nos 

sistemas normativos, sob presunção de sua condição de representante lídimo dos valores 

sociais que inexoravelmente consagrava.  

Observe-se que contribuía para a crença positivista, a compreensão da ‘legalidade’ 

como momento perfeito de realização das necessidades sociais. Nesse credo, um sistema 

normativo positivo, constituído por normas formuladas sob um ‘processo legislativo’, 

laborado idealmente através de assembléias formais de cidadãos legitimados como 

representantes da soberania popular por procedimento democrático e participativo, consistia, e 

ainda hoje, consiste, na principal estrutura orgânica capaz de garantir os valores que a 

sociedade pretende viver. 

A ideologia pós-positivista ultrapassa a crença positivista, ao compreender o Direito 

como objeto em criação, sob interpretação dos aplicadores187 sintonizados com as 

expectativas reivindicadas pelas corporações sociais influentes. 

 

                                                 
185 “Por isso mesmo não devem ser confundidos com categorias: os valores são parte do concreto sobre o qual 
incidem categorias – princípios – que determinam o modo ideal de ser.” ADEODATO, Filosofia do Direito, 
2003, p. 162 (citando Nicolai Hartmann, Ethik, p. 126) 
186 Descrição do Axioma da Vigência e da Lei do Princípio na obra de Nicolai Hartmann. Idem, p. 130 
E também Luís S. Cabral de Moncada, Estudos de Direito Público, p. 411: “ Os valores revelam-se, portanto, 
através das normas e outro material positivo, mas isso não significa que sejam elas que verdadeiramente os 
criam. Os valores são obviamente anteriores às normas positivas, apenas sucedendo que são estas que 
concretizam o vago conteúdo axiológico em causa, transformando-o em regras deontológicas de conduta” apud. 
TAVARES, Elementos para uma Teoria Geral dos Princípios na Perspectiva Constitucional, 2003, p. 23. 
187 “Os sentidos são atribuíveis a partir da faticidade em que está inserido o intérprete. Não interpretamos para 
compreender, e, sim, compreendemos para interpretar. Ou seja, a hermenêutica da faticidade inverterá essa 
relação teleológica entre interpretação e compreensão. O texto será sempre o ‘já normado’ pelo intérprete. É por 
isso que um mesmo texto dará azo a várias normas. A norma será sempre, assim, resultado do processo de 
atribuição de sentido (Sinngebung) a um texto. Este texto, porém – repita-se – não subsiste como ‘um ente 
disperso’ no mundo. O texto só é na sua norma. Quando olhamos um texto, o nosso olhar já atribuirá uma 
determinada norma a esse texto.” STRECK, Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, 2004, p. 316 
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Nessa concepção, o texto da lei não se confunde com a norma que dali se extrai188. 

Esta, por sua vez, encontra sua eficácia na capacidade de reproduzir e efetivar os valores que 

as normas de princípios exigem garantir, para que a sociedade alcance os ideais que assume 

como relevantes. 

Desse modo, o ordenamento normativo se organiza segundo a orientação da força 

magnética emanada das normas de princípios que permeiam sua estrutura, cujo campo de 

atuação é diretamente proporcional à generalidade aplicativa e valorativa de seu conteúdo. 

No entanto, a função ordenadora das normas de princípios e sua localização 

constitucional atribuem a estas a posição mais proeminente do sistema jurídico, para garantir 

a realização dos valores que a sociedade deseja desfrutar. 

Desse modo, o desacordo de normas inferiores com os princípios constitui violação 

que ultrapassa o aspecto técnico e os limites circunscritos da ciência jurídica, para desfechar 

agressão à própria sociedade, impedida de realizar suas idealizações, em razão da frustração 

do prevalecimento do valor guarnecido no princípio violado. 

 

6.2 - Princípios, Regras, Sobreprincípios e Postulados Normativos 

 

A diversidade de normas jurídicas inspira a elaboração de várias classificações, 

propostas em eruditos estudos de larga aceitação e utilidade para a ciência jurídica. 

                                                 
188 “As normas, portanto, resultam da interpretação. E o ordenamento no seu valor histórico-concreto, é um 
conjunto de interpretações, isto é, conjunto de normas. O conjunto das disposições (textos, enunciados) é apenas 
o ordenamento em potência, um conjunto de possibilidades de interpretação, um conjunto de normas potenciais. 
O significado, (isto é, a norma) é o resultado da tarefa interpretativa. Vale dizer: o significado da norma é 
produzido pelo intérprete.” GRAU, Ensaio e Discurso, 2003, p. 80 
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No olhar pós-positivista, a classificação de normas jurídicas mais útil é aquela que as 

subdivide em princípios ou regras189, cuja conceituação e diferenciação tem sido objeto de 

intensa análise na doutrina jurídica mais atualizada. 

Nesses estudos, são propostos também os sobreprincípios190 e os chamados postulados 

normativos191, todos assumidos como elementos componentes e organizadores do 

ordenamento, ali positivados de modo implícito ou explícito. 

 Não há espaço neste trabalho para abordar o extenso debate sobre conceitos, 

diferenças e efeitos funcionais atuantes entre normas de princípios, e/ou de sobreprincípios, 

ou de postulados normativos, e de normas tipo regras, tal como assinalados na doutrina. 

 Todavia, concordando com as relevantes distinções destacadas pelos professores 

proponentes, torna-se imprescindível a revisão das noções daqueles elementos normativos, 

como desenvolvidas nos estudos mais abrangentes da matéria, em busca de suporte científico 

e metodológico da argumentação pretendida neste trabalho. 

Retornando à noção de sistema jurídico, no sentido dogmático, como estrutura 

ordenanda de normas diversificadas quanto a qualidades, funções e hierarquias, torna-se 

intuitivo que estas normas funcionam de modo interativo, que exige uma harmonização lógica 

e justificações de validade entre os componentes. 

Esta harmonização, nos termos da corrente pós-positivista em progresso, deve 

impulsionar a sobrelevação da atuação da Constituição na vida social, no intuito de garantir a 

efetivaçao dos valores coletivos ali representados, de onde exsurge a afirmação da supremacia 

dos princípios, para justificação da validade das demais normas. 

                                                 
189 “A Constituição passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e regras, permeável a valores 
jurídicos suprapositivos, no qual as idéias de justiça e de realização de direitos fundamentais desempenham um 
papel central.” BARROSO & BARCELOS, A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, Argumentação e 
Papel dos Princípios, 2003, p. 109 
190 CARVALHO, Tributo e Segurança Jurídica, 2003, p. 358 e passim 
191 ÁVILA, Teoria dos Princípios, 2003, p. 79 e passim 
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No sistema anterior, positivista, a validação das normas se justificava pela simples 

obediência à norma de hierarquia superior, todas elas ancoradas na Constituição, acolhida 

como declarativa de intenções ou como sistema de orientação ao legislador, para criação de 

normas infraconstitucionais, que eram as verdadeiras normas regentes da vida social. 

Por sua vez, a Constituição era objeto de interpretação de conteúdo também 

normativista, embora orientada pelo impedimento de contrariedade pela norma inferior, 

enquanto que, no pós-positivismo, promove-se a hermenêutica da atuação efetiva da 

Constituição e seus valores, através da disposição normativa inferior, a serviço da Lei Maior. 

A atuação dos valores constitucionais se impõe então pela sobrelevação dos princípios, 

inspirada sobremodo na obra de Dworkin192, que considera incompletas as descrições 

positivistas de Hart e Austin da noção de Direito como um simples sistema de regras, porque 

constata que, nos casos difíceis, os juristas se valem de recursos de julgamento que não são 

regras, mas - princípios -, políticas e outros padrões de avaliação, que não se requerem 

aplicação direta e específica ao fato em exame. Os positivistas acolhem a solução dos casos 

difíceis referindo-se a um poder discricionário genérico dos juízes apoiado em costume e lei. 

A palavra - princípios - assume significados diversos e imprecisos segundo cada ramo 

de conhecimento, como esclarece o percuciente trabalho de Sérgio Sérvulo da Cunha193, que 

                                                 
192 “Minha estratégia será organizada em torno do fato de que, quando os juristas raciocinam ou debatem a 
respeito de direito e obrigações jurídicas, particularmente naqueles casos difíceis nos quais nossos problemas 
com esses conceitos parecem mais agudos, eles recorrem a padrões que não funcionam como regras, mas operam 
diferentemente, como princípios, políticas e outros tipos de padrões.” DWORKIN, Levando os Direitos a Sério, 
2002, p. 36 
“Denomino ‘princípio’ um padrão que deve ser observado, não porque vá promover ou assegurar uma situação 
econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça ou eqüidade ou 
alguma outra dimensão da moralidade.” Idem, p. 36 
193 “(...) 13. Opção valorativa implicada como fundamento da norma. 14. Prescrição consistente numa opção 
valorativa fundamental.” CUNHA, O Que É um Princípio?, 2003, p. 261 
“Dizer que todo valor implica uma escolha significa que normalmente existe alinhada, à disposição de nossas 
preferências, uma série de valores, ou uma série de coisas valoradas, que podem ser escolhidas como objeto ou 
fim das nossas ações. Essas escolhas não são necessariamente polares, antagônicas ou excludentes.” (...)  - “Mas 
o que se vê normalmente referido no ordenamento são valores com menor grau de abstração, alinhados 
expressamente no mesmo nível, como princípios ou finalidades. A figura da pirâmide, portanto, não é 
inteiramente ajustada à descrição de um sistema valorativo: seu topo não é agudo, mas corresponde a um platô, 
onde se justapõem vários princípios de igual naipe.” Idem, p. 271 
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elenca e comenta 14 definições para o vocábulo, com destaque para as definições de nº 13 e 

14, voltadas para o vínculo entre princípios e valores. 

No entanto, a diferenciação melhor aproveitável para este trabalho, se mantém na 

proposta do professor estadunidense194, quando desenvolve a demonstração da diferença entre 

- princípios - e - regras -, sobretudo na prática da suas aplicações como padrões de 

julgamento, onde os princípios são considerados segundo sua dimensão de importância, 

enquanto as regras estão restritas a atuar quando ocorrem os fatos específicos a que se 

destinam ou devem se destinar.  

Esta diferenciação tem sido ratificada, acrescentada e complementada em outras obras 

de autores estrangeiros como Canaris, Larenz, Esser, Alexy, Friedrich Muller, Boulanger, 

Betti, Crisafulli, Atienza, Ruiz Manero, Sanchís, entre outros. 

Dos autores nacionais, alguns mencionados neste trabalho, vale revisar, por todos, a 

síntese da distinção entre regras e princípios explanada por Barroso & Barcelos195. Estes 

informam três critérios distintivos entre aquelas normas: - a primeira, quanto ao modo de 

                                                 
194 “A diferença entre princípios jurídicos e regras jurídicas é de natureza lógica. Os dois conjuntos apontam para 
decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias especificas, mas distinguem-se quanto à 
natureza da orientação que oferecem. As regras são aplicáveis à maneira do tudo-ou-nada. Dados fatos que uma 
regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece deve ser aceita, ou não é válida, e 
neste caso em nada contribui para a decisão.” DWORKIN, Levando os Direitos a Sério, 2002, p. 39 
“Os princípios possuem uma dimensão que as regras não têm – a dimensão do peso ou importância. Quando os 
princípios se intercruzam (por exemplo, a política de proteção aos compradores de automóveis se opõe aos 
princípios de liberdade de contrato), aquele que vai resolver o conflito tem de levar em conta a força relativa de 
cada um.” Idem, p. 42  
195 “Quanto ao conteúdo, destacam-se os princípios como normas que identificam valores a serem preservados 
ou fins a serem alcançados. Trazem em si, normalmente, um conteúdo axiológico ou uma decisão política. 
Isonomia, moralidade, eficiência são valores. Justiça social, desenvolvimento nacional, redução das 
desigualdades regionais são fins públicos. Já as regras limitam-se a traçar uma conduta. A questão relativa a 
valores ou a fins públicos não vem explicitada na norma porque já foi decidida pelo legislador, e não transferida 
ao intérprete. Daí ser possível afirmar-se que regras são descritivas de conduta, ao passo que princípios são 
valorativos ou finalísticos. 
Com relação à estrutura normativa, tem-se que o relato de uma regra especifica os atos a serem praticados para 
seu cumprimento adequado. Embora a atividade do intérprete jamais possa ser qualificada como mecânica – pois 
a ele cabe dar o toque de humanidade que liga o texto à vida real -, a aplicação de uma regra normalmente não 
envolverá um processo de racionalização mais sofisticado. Se ocorre o fato previsto em abstrato, produz-se o 
efeito concreto prescrito. Já os princípios indicam fins, estados ideais a serem alcançados. Como a norma não 
detalha a conduta a ser seguida para sua realização, a atividade do intérprete será mais complexa, pois a ele 
caberá definir a ação a tomar.” BARROSO & BARCELOS, A Nova Interpretação Constitucional: Ponderação, 
Argumentação e Papel dos Princípios, 2003, p. 112 
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aplicação de regras ou princípios em julgamentos; - a segunda, quanto aos conteúdos de cada 

tipo; - a terceira, em razão das peculiaridades de suas estruturas normativas. 

Humberto Ávila196, destaca ainda um quarto critério de diferenciação, no aspecto do 

relacionamento normativo ou do conflito normativo, pelo qual se verifica que o conflito entre 

regras resultará na invalidação de uma, ainda que por meio de uma exceção, enquanto que o 

conflito entre princípios será solucionado pela tentativa de integração ponderada, para o 

equilíbrio da eficácia de ambos. 

Este quarto critério de diferenciação se inspira principalmente na obra de Robert 

Alexy, que anuncia os princípios como - mandados de otimização197 -, em virtude da 

possibilidade característica de cumprimento reduzido, quando da eventual colisão com outros 

princípios, sem perda de sua validade. Quanto às regras, são normas que podem ser cumpridas 

ou não cumpridas, no total, a depender de sua aplicabilidade ao fato. 

As categorias normativas de princípios e regras, em algumas obras, são acompanhadas 

por outras, como a indicação de Paulo de Barros Carvalho da subsistência dos – 

sobreprincípios198 –, a exemplo da certeza e da segurança jurídica, que são normas também 

superiores que se afirmam pela combinação lógica e integrada de princípios. 

 

                                                 
196 ÁVILA, Teoria dos Princípios, 2003, pp. 31 e 43 
197 “Princípios são, portanto, mandados de otimização, que são caracterizados por meio disto, que podem ser 
cumpridos em graus diferentes e de que a medida ordenada depende, em seu cumprimento, não só das 
possibilidades fáticas, mas também das jurídicas.” (...) “Que princípios são mandamentos mandamentos de 
otimização, explica suas numerosas qualidades. Como primeira – segundo Alexy – deve ser mencionada sua 
forma de colidir, acima descrita.” HECK, Regras, Princípios Jurídicos e sua Estrutura no Pensamento de Robert 
Alexy, 2003, pp. 64/65 
198 “Há ‘princípios’ e ‘sobreprincípios, isto é, norma jurídicas que portam valores importantes e outras que 
aparecem pela conjunção das primeiras. Vejamos logo um exemplo: a isonomia das pessoas políticas de direito 
constitucional interno tem importante repercussão no setor das imposições tributárias. Não há, contudo, 
formulação expressa que lhe corresponda no texto do direito positivo. Emerge pelo reconhecimento de outras 
normas, que, tendo a dignidade de princípios, pelo quantum de valor que carregam consigo, fazem dele um 
‘sobreprincípio’. Realiza-se pela atuação de outros princípios.” CARVALHO, Tributo e Segurança Jurídica, 
2003, p. 358 
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Instigante também a identificação das normas de segundo grau ou - postulados 

normativos -, referidos na obra de Ávila199, que funcionam como instrumentos estruturantes 

de normas, sejam princípios ou regras, sem confundir-se com estes tipos200 nem com os 

sobreprincípios, que se situam no plano dos princípios. 

 Em qualquer caso, as diferenças referidas de categorização de normas não alteram o 

comparativo que se pretende neste trabalho, uma vez que as variantes doutrinárias que 

identificam as categorias específicas dos sobreprincípios e dos postulados normativos, 

posicionam estas categorias no plano equivalente ou superior ao dos princípios, mas nunca 

reunidos com as normas do tipo regras, e sempre desfrutando das mesmas prioridades dos 

princípios sobre estas. 

 

6.3 – Confrontos de Compatibilidade entre Normas e suas Soluções 

 

 Da doutrina compreensiva das normas jurídicas segundo a dicotomia principal de 

regras ou princípios, e também das que afirmam os sobreprincípios e postulados normativos, 

exsurge a posição hierárquica superior dos princípios, assim como dos sobreprincípios e 

postulados, sobre as regras. 

  

                                                 
199 “Essas considerações levam ao entendimento de que os postulados normativos situam-se num plano distinto 
daquele das normas cuja aplicação estruturam. A violação deles consiste na não-interpretação de acordo com sua 
estruturação. São, por isso, metanormas, ou normas de segundo grau. O qualificativo de normas de segundo 
grau, porém, não deve levar à conclusão de que os postulados normativos funcionam como qualquer norma que 
fundamenta a aplicação de outras normas, a exemplo do que ocorre no caso de sobreprincípios como o princípio 
do Estado de Direito ou do devido processo legal. Isso porque esses sobreprincípios situam-se no próprio nível 
das normas que são objeto de aplicação, e não no nível das normas que estruturam a aplicação de outras. Além 
disso, os sobreprincípios funcionam como fundamento formal e material, para instituição e atribuição de sentido 
às normas hierarquicamente inferiores, ao passo que os postulados normativos funcionam como estrutura para 
aplicação de outras normas.” ÁVILA, Teoria dos Princípios, 2003, p. 80 
200 Idem, p. 82. Comentário: Destacável a concepção discordante de autores como Willis Santiago Guerra Filho e 
Ricardo Lobo Torres que os incluem como princípios. 
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             Além disso, verifica-se que, na diferenciação doutrinária entre princípios e regras, 

uma das disparidades mais notáveis decorre da forma e do resultado da colisão de regras com 

regras e de princípios com princípios. 

 A revisão das características e efeitos destas colisões é importante para este trabalho, 

para tentativa de identificação dos tipos de conflitos produzidos no sistema jurídico pela 

vigência das normas que implantaram os Programas de Recuperação Fiscal, seja pelo seu 

conteúdo individual ou por suas eficácias jurídicas concorrentes. 

 Assim, considerando apenas a dicotomia mais comum de normas, como regras ou 

princípios, são presumíveis três possibilidades de conflitos: - regras x regras -, - princípios x 

regras - e  - princípios x princípios. 

 A inclusão no estudo, das modalidades dos sobreprincípios e postulados normativos, 

não perturba o primeiro tipo de conflitos, entre - regras x regras -, porque neste, aquelas 

modalidades não interferem, nem ao segundo tipo, - regras x princípios -, porque os 

sobreprincípios e postulados mencionados assumem status normativo equivalente ou superior 

ao dos princípios, e portanto, a solução para seus eventuais conflitos com as regras, reclamam 

as mesmas soluções previstas para o segundo tipo. 

 A possibilidade de conflito entre sobreprincípios e postulados normativos, entre si, ou 

para com os princípios é remota, tendo em vista a realização dos sobreprincípios pela 

conjunção atuante dos princípios e a função estruturante dos postulados normativos. Contudo, 

na eventual possibilidade desses conflitos, a solução será buscada pelo mesmo modo que nas 

colisões entre princípios. 
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           Identificados os três tipos possíveis de conflitos, verifica-se que, no primeiro caso, 

conflito - regras x regras -, a solução prevista consiste na identificação da regra aplicável ao 

fato e no afastamento de todas as demais inapropriadas201. 

 A análise das soluções de colisões entre - regras x regras -, ou antinomias, é realizada 

acuradamente por Bobbio, quando distingue primeiro estes conflitos como ‘solúveis’ e 

‘insolúveis’202, sendo os primeiros resolvidos pelos critérios cronológico, hierárquico e 

especialidade, com predominância de um desses critérios sobre os demais. 

 Quanto aos insolúveis203, aquele autor registra a ausência de critérios seguros ou 

mesmo de proposta resolutiva genérica plausível, relatando a possibilidade - da prevalência de 

normas permissivas sobre normas proibitivas ou obrigatórias, - da tentativa de eliminação da 

incompatibilidade e  - da regra de coerência204.  

Em seguida, verifica-se o segundo caso, da colisão entre - princípios x regras -. A 

solução sistemática genérica consiste na desconsideração da regra que confronta princípios205, 

isto é, se uma regra desatende a um princípio, esta é regra é inválida, e não pode subsistir.  

Influi sobremodo, neste segundo caso, o critério hierárquico, tendo em vista que os 

princípios situam-se no plano constitucional e as regras podem estar neste plano ou abaixo.  

 

                                                 
201 “Se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida. A decisão de saber qual delas é válida e 
qual deve ser abandonada ou reformulada, deve ser tomada recorrendo-se a considerações que estão além das 
próprias regras. Um sistema jurídico pode regular esses conflitos através de outras regras, que dão precedência à 
regra promulgada pela autoridade de grau superior, à regra promulgada mais recentemente, à regra mais 
específica ou outra coisa desse gênero. Um sistema jurídico também pode preferir a regra que é sustentada pelos 
princípios mais importantes. (Nosso sistema jurídico utiliza essas duas técnicas.)” DWORKIN, Levando os 
Direitos a  Sério, 2002, p. 43. (O autor se refere ao sistema jurídico norte americano) 
202 BOBBIO, Teoria do Ordenamento Jurídico, 1997, p. 92 e passim 
203 Comentário: Destaque-se a existência de corrente discordante, que considera todas as antinomias como 
solúveis., conforme FREITAS, A Interpretação Sistemática do Direito, 2002, pp. 99/100 
204 BOBBIO, Teoria do Ordenamento Jurídico, 1997, pp. 98, 102 e 110 
205 “Cumpre, por fim, relembrar que, como observei linhas acima, não se manifesta jamais antinomia jurídica 
entre princípios e regras jurídicas. Estas - viu-se – operam a concreção daqueles.” GRAU, Ensaio e Discurso, 
2003, p. 193.  
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Contudo, a dificuldade de solução se acentua no caso da colisão entre princípios e 

regras constitucionais, sendo estas, determinações de cumprimento, e aqueles, diretrizes 

genéricas206.  

Outra dificuldade pode surgir quando uma norma especial, estatuída em lei 

infraconstitucional é aplicada mesmo quando inadaptada a um princípio constitucional, 

sempre qualificado como norma geral207. A solução, nessas circunstâncias, desafia os critérios 

de harmonização entre normas constitucionais. 

Quanto ao terceiro caso, a colisão entre - princípios x princípios -, adota-se o critério 

da ponderação entre os princípios208 através de processo de valoração intelectivo, que intente 

preservar ao máximo a atuação de qualquer dos princípios envolvidos, ainda que de forma 

reduzida para com o princípio que deve predominar209. 

Na ocorrência das colisões entre princípios, se acentua a eventual recorrência aos 

sobreprincípios, como normas que emergem da atuação conjugada dos princípios, e dos 

postulados normativos, que agem em regulação estruturante de normas. 

                                                 
206 “Contudo, há de se admitir que os princípios constitucionais possam ser excepcionados, pelo constituinte 
originário, o que ocorrerá, evidentemente, por meio da elaboração de determinada regra oposta ao princípio em 
apreço, sem que essa esteja necessariamente conectada a algum outro princípio constitucional que, por aplicação 
dessa regra, seja automaticamente invocado. Poder-se-ia concluir, pois, que a regra constitucional acaba 
sobrepondo-se ao princípio. Na realidade, por ser concreta (específica), dirigida a determinada situação, a regra 
abre seu espaço de aplicação, subtraindo-o do espaço genérico de aplicação do princípio. É uma retração do 
campo de incidência do princípio, por expressa vontade do constituinte originário.” TAVARES, Elementos para 
uma Teoria Geral dos Princípios na Perspectiva Constitucional, 2003, pp. 36/37 
207 “Teoricamente, deveria prevalecer o critério hierárquico: se se admitisse o princípio de que uma lei ordinária 
especial pode derrogar princípios constitucionais, que são normas generalíssimas, os princípios fundamentais de 
um ordenamento jurídico seriam destinados a se esvaziar rapidamente de qualquer conteúdo. Mas, na prática, a 
exigência de adaptar os princípios gerais de uma Constituição às sempre novas situações leva freqüentemente a 
fazer triunfar a lei especial, mesmo que ordinária sobre a constitucional, como quando a Corte constitucional 
italiana decidiu que ...” BOBBIO, Teoria do Ordenamento Jurídico, 1997, p. 109 
208 “Uma jurisprudência orientada por princípios precisa definir qual pretensão e qual ação deve ser exigida num 
determinado conflito - e não arbitrar sobre o equilíbrio de bens ou sobre o relacionamento entre valores.” 
HABERMAS, Direito e Democracia: entre Facticidade e Validade, v. I, 1997, p. 323 
209 “Em cada caso, pois, em cada situação, a dimensão de peso ou importância dos princípios há de ser 
ponderada. Isso explica o quanto acima afirmei: a circunstância de em determinado caso a adoção de um 
princípio, pelo intérprete, implicar afastamento do outro princípio, que com aquele entre em testilhas, não 
importa que seja este eliminado do sistema, até porque em outro caso, e mesmo diante do mesmo princípio, este 
poderá vir a prevalecer. Mas isso também não faz regra, pois é possível que determinado princípio, quando em 
confronto com outro, em inúmeras situações, sempre, sistematicamente, prevaleça sobre este, sem que esse seja 
eliminado do sistema. Este último, em situações nas quais não esteja em confronto com aquele primeiro 
princípio, mas com outro, poderá ou não ser privilegiado em relação a este terceiro princípio.” GRAU, Ensaio e 
Discurso, 2003, pp. 186/187  
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 Diante das três possibilidades de conflitos entre normas relatadas, importa identificar a 

qualidade dos conflitos que podem ser suscitados pela vigência dos Programas de 

Recuperação Fiscal no ordenamento e que, portanto, apresentariam interesse para este 

trabalho.  

Para essa identificação, observe-se, de início, que as normas dos Programas de 

Recuperação Fiscal são, evidentemente, normas infraconstitucionais, isto é, normas do tipo 

regras. Em seguida, denote-se que se pretende verificar a compatibilidade dos programas, com 

o sistema de valores guardados no acervo de princípios constitucionais. 

Desse modo, o primeiro tipo de possíveis conflitos entre normas jurídicas, entre - 

regras x regras –, não oferece interesse para o trabalho. Mesmo a vigência concomitante de 

regras diversas de benefícios fiscais para contribuintes equiparáveis, não traz significado 

relevante para este trabalho, porque a eventual solução aplicativa depende apenas do 

preenchimento de requisitos obrigacionais e temporais pelos contribuintes. 

Em reforço, recorde-se que os Programas de Recuperação Fiscal foram instituídos sob 

forma de leis, que seguiram perfeitamente o processo formal legitimante de sua validade. 

Desse modo, quanto a sua inconstitucionalidade formal, nada há de ser reparado na sua 

promulgação e os Programas são plenamente eficazes.  

Recorde-se ainda, que o defeito dos Programas que se pretende discutir decorre de 

inconstitucionalidade material, ou seja, a discrepância de compatibilidade do seu conteúdo 

para com dispositivos constitucionais. 

Nesse sentido, observa-se então, que as leis que instituíram os Programas de 

Recuperação Fiscal são normas, indubitavelmente, do tipo - regras. Sendo assim, na 

verificação de sua compatibilidade para com os princípios constitucionais, há de se 

considerar, antes de tudo, a hierarquia sistemática vigente entre as duas modalidades. 
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Isso significa, que o segundo tipo possível de conflitos de normas, entre - regras x 

princípios, caracteriza essencialmente o tipo de confronto a investigar, entre as normas dos 

Programas, - regras -, e as normas constitucionais, - princípios -. 

O trabalho de análise dessa compatibilidade, em síntese, resultaria na constatação 

óbvia da necessária obediência à regra da impossibilidade de conflito entre princípios e 

regras, porque estas devem subordinação àqueles e assumem validade apenas se efetivam o 

cumprimento dos primeiros. 

Por essa via, poderia restar clarificado que as regras instituintes dos Programas não 

poderiam sobreviver, tendo em vista sua incompatibilidade com alguns dos princípios 

constitucionais maiores, que serão analisados no Capítulo 7, sinalizando a solução da 

declaração de sua nulidade ex-tunc. 

No entanto, esse roteiro simplificado não apresenta solução satisfatória para as 

seguintes dificuldades:  

A - primeiro, mesmo antevendo flagrante incompatibilidade dos Programas de Recuperação 

Fiscal com o sistemas de princípios e valores constitucionais, aqueles continuam atuando e 

produzindo efetivos efeitos jurídicos, sob grau de validade que se pretende aferir. Nesse caso, 

será necessário indagar se a inconstitucionalidade material só existe, de fato, se questionada 

perante o Poder Judiciário;  

B – segundo, a edição dos programas se ergueu sobre justificativas de reativação do sistema 

econômico, com apelo a princípios finalísticos, - normas-fim -, de poder interventivo na 

atividade econômica, e também estatuídas na Constituição. 

Esta última possibilidade impõe sobrelevar a investigação até o patamar do conflito 

entre - princípios x princípios - e suas conseqüências, sendo alguns reclamados para legitimar 

regras de conteúdo excepcional de benefícios fiscais, em prejuízo parcial à atuação de outros 

princípios, axiológicos, de quilate equivalente.  
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Essa segunda dificuldade importa também no exame da influência de outros padrões 

de julgamento utilizados nas soluções jurídicas, que são as ‘políticas’210, assim como da 

regulagem dos sobreprincípios e postulados normativos. 

 Dessa forma, as dificuldades relatadas exigem que se amplie o exame das 

possibilidades de colisões entre normas, para incluir a colisão entre - princípios x princípios -, 

incorporando ainda um novo fator, a ‘política’, influente na formação de soluções jurídicas, 

cuja presença pode ser entrevista também na formulação das chamadas políticas públicas, 

analisadas no Capítulo 8. 

A incorporação deste novo fator, ‘políticas’, se acrescenta no uso dos métodos 

correntes de solução de conflitos entre princípios, como a ponderação, a otimização e a 

harmonização, para garantir a efetividade também de normas programáticas constitucionais, 

que implica em fazer prevalecer algum ou alguns dos princípios, e a conseqüente repercussão 

sobre eficácia das regras inferiores que lhes dão concreção211. 

 

6.4 – Identificação e Classificação de Princípios 

 

A abordagem dos princípios como normas diretrizes e harmonizantes do sistema 

jurídico demanda, antes de tudo, a identificação dos princípios expressos ou implícitos, 

emanados da Constituição Federal. 

 

                                                 
210 “Denomino ‘política’ aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado, em geral uma 
melhoria em algum aspecto econômico, político ou social da comunidade (ainda que certos objetivos sejam 
negativos pelo fato de estipularem que algum estado atual deve ser protegido contra mudanças adversas).” 
DWORKIN, Levando os Direitos a Sério, 2002, p. 36. 
211 “Logo não se manifesta jamais antinomia jurídica entre princípios e regras jurídicas. Estas operam a 
concreção daqueles. Em conseqüência, quando em confronto dois princípios, um prevalecendo sobre o outro, as 
regras que dão concreção ao que foi desprezado são afastadas: não se dá a sua aplicação a determinada hipótese, 
ainda que permaneçam integradas, validamente (isto é, dotadas de validade), no ordenamento jurídico.” GRAU, 
Ensaio e Discurso, 2003, p. 185. 
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Outros princípios vigentes no ordenamento, ainda que identificados e atuantes apenas 

no plano infraconstitucional, buscam seu fundamento de validade no Texto Maior, ou sem 

conflitar com este. Mesmo os chamados princípios gerais do direito, outrora assumidos sob a 

égide do positivismo apenas para o preenchimento de lacunas e de índole manifestamente 

privatista212, são agora absorvidos pela instância constitucional superior e harmonizados com 

os demais princípios ali depositados de roupagem coletivista e social. 

Em verdade, a admissão da elevação constitucional dos chamados princípios gerais do 

direito não é pacífica na doutrina213, entretanto, se forem considerados como de posição 

infraconstitucional, sua validade intrínseca no ordenamento apenas se torna mais dependente, 

do atendimento aos princípios estatuídos no sistema constitucional, em razão da hierarquia. 

O elenco de princípios prescrutáveis do texto constitucional é indeterminado, o que 

impede sua enunciação completa definitiva, sobretudo se considerados os princípios 

implícitos, sem esquecer da relevância do preâmbulo constitucional214. 

Nesse objetivo, subsistem diversas propostas de organização de princípios na doutrina 

nacional e estrangeira215, além da cogitação da existência de outras normas de teor 

equivalente, como são os sobreprincípios e os postulados normativos mencionados. 

                                                 
212 BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2004, p. 292 
213 “A mais profunda indagação que se pode formular aqui diz respeito à própria existência de princípios 
infraconstitucionais. É que as Constituições contemplam princípios próprios de específicos setores do Direito – 
ou, dito de outra forma, assistiu-se recentemente, a uma forte constitucionalização dos princípios dos demais 
setores do Direito, especialmente no que tange aos princípios próprios (específicos) dessas áreas. Seria, pois, de 
se indagar se todos os princípios, ainda que setoriais, já não estariam constitucionalizados, seja, expressa, seja 
implicitamente.” TAVARES, Elementos para uma Teoria Geral dos Princípios na Perspectiva Constitucional, 
2003, p. 33. No mesmo sentido: BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2004, pp. 290/291 
214 “O exposto demonstra, desde aqui, que a revisão constitucional, prevista no ato das disposições transitórias do 
texto de 1988, está condicionada pela expressão normativa dos princípios fundamentais ou valores superiores do 
seu preâmbulo, contra o qual não pode atentar.” BRITO, Limites da Revisão Constitucional, 1993, p. 42. 
215 “Otra propuesta interesante es la elaborada por Atienza-Ruiz Manero, quienes, luego de repasar ocho 
acepciones de los principios, plantean un triple criterio clasificador: a) principios en sentido estricto expresivos 
de valores superiores de un ordenamiento jurídico, de un sector, de una institución, etc.) y principios como 
normas programáticas o directrices (estipulan la obligación de proseguir ciertos fines); b) principios en el 
contexto del sistema primario o sistema del súbdito y principios en el contexto del sistema secundário o sistema 
del juez ( y en general de los órganos jurídicos) y  c) principios explícitos y princípios implícitos.” VIGO, Los 
Principios Jurídicos, 2000, p. 85 
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Entre as propostas nacionais dirigidas especificamente para princípios constitucionais, 

e satisfatórias para a abordagem deste trabalho, permanecemos com a estrutura de Barroso & 

Barcelos, que se inicia por definir duas grandes classes de princípios constitucionais: os 

materiais e os instrumentais216.  

Nessa dicotomia, os princípios materiais são os portadores do conteúdo valorativo ou 

finalístico, que traçam as diretrizes para busca e alcance do equilíbrio e bem-estar social, 

enquanto os princípios instrumentais se destinam a municiar o jurista com premissas 

fundamentais para seu trabalho de aplicação da Constituição a um eventual caso concreto.  

A análise da aplicação dos preceitos constitucionais sobre os programas demanda a 

verificação de compatibilidade através dos princípios instrumentais, mas, antes disso, exige 

que se investigue sua harmonia com os princípios materiais, que representam os objetivos de 

realização requeridos pela sociedade.   

 A estrutura  de princípios materiais aproveitada subdivide estes princípios segundo a 

tradição da doutrina jurídica, segregando-os como princípios fundamentais, gerais e setoriais. 

Os primeiros, - fundamentais -, são os princípios regentes organização do Estado, os 

segundos, - gerais -, são aqueles que dão origem aos direitos individuais e coletivos, e os 

últimos, - setoriais -, se impõem como diretrizes dos subsistemas constitucionais como são 

aqueles da seguridade, financeiro, tributário e ambiental. 

Assim, para a verificação comparativa do conflito das normas editoras dos Programas 

de Recuperação Fiscal com a grade de princípios constitucionais, selecionamos de modo 

empírico, alguns daqueles princípios materiais que vislumbramos como mais alcançados 

pelas anomalias implementadas pelos programas ou sua vigência concomitante. 

 

                                                 
216 BARROSO, O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas, 2003, pp. 311 e passim 
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Declaramos estes princípios, para, em seguida, descrevermos o modo pelo qual se 

observa eventual sua violação pelas normas dos Programas de Recuperação Fiscal, são eles: 

Republicano, Segurança Jurídica, Moralidade e Isonomia Tributária. 

Entre princípios enunciados há apenas um princípio do tipo fundamental: o Princípio 

Republicano. Entre os princípios gerais: o Princípio da Segurança Jurídica e o da Moralidade 

Pública, e entre os princípios setoriais: a Isonomia Tributária. 

 Na abordagem específica da compatibilidade das normas dos Programas de 

Recuperação Fiscal para com os princípios enunciados, serão analisadas as descrições 

doutrinárias de seus conteúdos, funções e eventuais desmembramentos pelos subsistemas 

constitucionais, além de casos concretos jurisprudenciais aplicáveis. 

 Registre-se ainda que, após o exame da compatibilidade das normas dos programas de 

recuperação fiscal com os princípios materiais axiológicos, restará ainda a necessidade de 

investigá-los diante de outro acervo de princípios constitucionais materiais217, que são as 

normas programáticas da ordem econômica. Isso para verificar a validade da justificativa 

oficial proclamada para lançamento dos programas, sob o argumento de intervenção benéfica 

na atividade econômica. 

Aquelas normas podem ser identificadas nas disposições sobre Justiça Social (art. 170, 

caput e 193), para a qual contribui a justiça econômica, a redução desigualdades sociais (art. 

170, VII e art. 3º, III), as funções reguladoras (art. 174, caput) e desenvolvimento sócio-

econômico (art. 219). 

 

                                                 
217 “As normas constitucionais programáticas veiculam princípios, desde logo observáveis, ou traçam fins sociais 
a serem alcançados pela atuação futura dos poderes públicos. Por sua natureza, não geram para os 
jurisdicionados a possibilidade de exigirem comportamentos comissivos, mas investem-nos na faculdade de 
demandar dos órgãos estatais que se abstenham de quaisquer atos que contravenham as diretrizes traçadas. Vale 
dizer, não geram direitos subjetivos na sua versão positiva, mas geram-nos na sua feição negativa. São dessa 
categoria as regras que preconizam a função social da propriedade (art. 170, III), a redução das desigualdades 
regionais e sociais (art. 170, VII), o apoio à cultura (art. 215), o fomento às práticas desportivas (art. 217), o 
incentivo à pesquisa (art. 218), etc.” BARROSO, Interpretação e Aplicação da Constituição, 2004, pp. 255/256 
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Observe-se ainda que a ação interventiva estatal na atividade econômica através dos 

Programas de Recuperação Fiscal se realiza com uso de instrumentos tributários permissivos, 

demandando a verificação dos limites dessa atuação extrafiscal como ‘política’ no que diz 

respeito ao regime daqueles Programas. 

Por último, a verificação de compatibilidade dos Programas de Recuperação Fiscal 

com a Constituição reclamará a adequação interpretativa daquelas, sob o lume dos princípios 

instrumentais.  

Esta investigação será realizada na Parte III, onde se disserta sobre a viabilidade 

jurídica da Solução Proposta  na Seção 4.3, que, entre outras qualidades, deverá garantir a 

harmonização da eficácia dos programas, para com o sistema de valores e finalísticos 

constitucionais.  
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CAPÍTULO 7 – OS PRINCÍPIOS MATERIAIS AXIOLÓGICOS  

 

7.1 - O Princípio Republicano 

 

 O Princípio Republicano foi introduzido no sistema jurídico brasileiro com a 

Constituição de 1891, que veio justamente encerrar o regime monárquico anterior, e 

permanece consagrado até hoje, na Constituição de 1988, embora não mais incluído entre as 

cláusulas pétreas. O corolário do princípio republicano na constituição brasileira pode ser 

encontrado no art. 1º, parágrafo único. 

 A palavra república deriva do latim res publica, traduzível como coisa pública, ou 

seja, com o significado de relatar o que é de todos218, de direito de todos, de interesse de 

todos, como denominado pelos romanos aos interesses gerais de sua civitas. Nos tempos 

modernos a formação das repúblicas remonta às organizações da república francesa pós-

revolução e ao estado federal anglo americano, pós-independência219. 

O regime republicano se contrapõe ao regime monárquico, onde sobrexiste um 

monarca acompanhado de uma casta de nobres diferenciados dos comuns da nação, embora 

os regimes deste tipo, remanescentes no ocidente contemporâneo, também estejam adaptados 

aos limites constitucionais democráticos.  

O termo res publica também assume, no âmbito político, o sentido contrário ao de res 

privata, que diz respeito aos interesses particulares dos eventuais governantes, a serem 

                                                 
218 “Res publica, como personalidade do Estado da época posterior, não indica originariamente, senão o que é 
comum a todos; res publicae são as diversas cousas da sociedade pública, por exemplo, os caminhos, as praças, 
etc, da qual todos têm igual direito.” Ihering, O Espírito do Direito Romano, 1943, p. 156 
219 III. AS REPÚBLICAS MODERNAS. – Na época da revolução democrática, instauraram-se as primeiras 
grandes Repúblicas: os Estados Unidos (1786) e a República francesa (1792). A partir deste momento, é possível 
colher algumas diferenças tipológicas nas repúblicas modernas quanto ao modo concreto de organizar o poder, 
mas tais diferenças são mais quantitativas que qualitativas e não afetam a unidade de um característico Governo 
republicano. BOBBIO, MATTEUCCI & PASQUINO, Dicionário de Política, 2004, p. 1.109 
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desvinculados do interesse público220, ao contrário de como outrora era confundido em 

regimes monárquicos. 

Entretanto, o antagonismo clássico das formas de governo monarquia e república 

consiste justamente no igualitarismo atribuído aos cidadãos pelo regime republicano221, de 

participação nos processos políticos e na gestão dos interesses públicos, convocando ainda a 

participação geral na condução dos interesses coletivos222. 

Dessa forma, igualdade e generalidade de direitos e deveres são as marcas 

determinantes do regime republicano. Na qualidade de modalidade política de governo, os 

direitos que a república precisamente iguala e generaliza são aqueles inerentes à participação 

política na gestão pública, e os deveres que institui223, também de modo igual e genérico, 

decorrem dos esforços e recursos necessários à satisfação das necessidades públicas. 

República e Isonomia são, portanto, princípios geminados, a república presume 

igualdade e a igualdade prefere a república como opção política. Contudo, o Princípio da 

Igualdade assume alcance mais abrangente, porque pode ser estendido por todos os aspectos 

                                                 
220 “A República Portuguesa incorpora aquilo que sempre se considerou como um princípio republicano por 
excelência: a concepção de função pública e cargos públicos estritamente vinculados à prossecução dos 
interesses públicos (art. 269º) e do bem comum (res publica) e radicalmente diferenciados dos assuntos ou 
negócios privados dos titulares dos órgãos, funcionários ou agentes dos poderes públicos (res privata).” 
CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 227 
221 AGRA, Republicanismo, 2005, p. 58 
222 “Se buscarmos um critério que sirva de normas nos diferentes princípios sobre os quais se tem estabelecido as 
diversas formas de governo, podemos definir que uma república ou, ao menos, dar este nome a um governo que 
deriva todos os seus poderes direta ou indiretamente, da grande massa do povo e que se administra por pessoas 
que conservam seus cargos à vontade daquele, durante um período limitado ou enquanto observem boa conduta. 
É essencial que semelhante governo derive do grande conjunto da sociedade, não de uma parte inapreciável, nem 
de uma classe privilegiada dela; (...) É suficiente para esse governo que as pessoas que o administrem sejam 
designadas direta ou indiretamente pelo povo; e que a obtenção de seus cargos seja por alguma das formas que 
acabamos de especificar; já que, de outro modo, todos os governos que existem nos Estados Unidos, assim como 
qualquer outro governo popular que tem sido ou possa ser organizado ou bem levado à prática, perderia seu 
caráter de república.”  HAMILTON, MADISON & JAY, O Federalista, 1959, p. 154 
223 “Se os indivíduos, isoladamente, devem ser considerados como sujeitos dos direitos públicos; se os interesses 
gerais não são outra coisa que os interesses de todos e, por conseqüência, também o de cada um, conclui-se que 
cada qual tem o dever e o direito de defender esses interesses e de impedir sua violação, ou, se esta já existe, 
exigir a satisfação devida, do mesmo modo que para os interesses privados.” IHERING, O Espírito do Direito 
Romano, 1943, p. 156 
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da vida social224, enquanto que o princípio republicano se refere à igualdade política de 

participação na gestão de interesses e desfrute de direitos públicos. 

Nessa extensão, a Isonomia se desdobra por segmentos de interesses em manifestações 

localizadas, que se reúnem no feixe que universaliza a atuação do princípio. No regime 

republicano as manifestações localizadas de Isonomia se dirigem ao âmbito político e podem 

ser reconhecidas, entre outras, na igualdade de acesso aos cargos públicos, na igualdade de 

direitos políticos, na igualdade de encargos públicos. 

A igualdade de participação nos encargos públicos225 da república se posiciona como 

dever contraposto ao direito de participação na gestão dos interesses da república. Aquele 

dever de participação exige o sacrifício comum no esforço de gestão da república e na 

contribuição para satisfação das necessidades públicas. Este último sacrifício é exigido 

sobretudo sob a forma de exação tributária. 

A exação tributária deve ser igualmente exigida para os membros participantes da 

república, contudo, nem todos possuem a mesma disponibilidade de recursos para atender aos 

interesses públicos, como se reconhece desde a civilização romana226. 

 

 

                                                 
224 “A igualdade é, assim, a primeira base de todos os princípios constitucionais e condiciona a própria função 
legislativa, que é a mais nobre, alta e ampla de quantas funções o povo, republicanamente, decidiu criar. A 
isonomia há de se expressar, portanto, em todas as manifestações do Estado, as quais, na sua maioria, se 
traduzem concretamente em atos de aplicação da lei, ou seu desdobramento. Não há ato ou forma de expressão 
estatal que possa escapar ou subtrair-se às exigências da igualdade.” ATALIBA, República e Constituição, 2004, 
p. 160 
225 “Uma outra manifestação do princípio da igualdade é a que os autores designam por igualdade perante os 
encargos públicos (égalité devant les charges publiques, Lastengleicheit). O seu sentido tendencial é o seguinte: 
(1) os encargos públicos (impostos, restrições ao direito de propriedade) devem ser repartidos de forma igual 
pelos cidadãos; (2) no caso de existir um sacrifício especial de um indivíduo ou grupo de indivíduos justificado 
por razões de interesse público, deverá reconhecer-se uma indenização ou compensação aos indivíduos 
particularmente sacrificados.” CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 421 
226 “Deu aos ricos um nome que indicava os auxílios pecuniários que subministravam ao Estado, e aos que não 
tinham mais de mil e quinhentos asses, ou não possuíam mais do que sua pessoa, chamou proletários, indicando 
assim que deles a pátria só esperava a prole. Ninguém estava, pois, privado do direito de sufrágio, se bem que a 
preponderância dos ricos fosse manifesta.” CÍCERO, Da Republica, 1995, p. 74 
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Desse modo, a igualdade no suporte da exação tributária somente se realiza através da 

segunda parte do princípio da igualdade, aquele que determina que se trate de forma 

diferenciada os que são desiguais, e na proporção desta desigualdade. Daí, a igualdade de 

suporte da exação tributária demanda a atuação concomitante do princípio da capacidade 

contributiva227, que determina que a exação tributária seja proporcional à disponibilidade de 

recursos, ou volume patrimonial do membro participante da república, equilibrando o 

sacrifício para sustento dos encargos públicos. 

A exação tributária também deve atender à outra característica da república que é a 

generalidade228. Por essa característica, todos os habilitados em direitos de participação na 

gestão dos interesses públicos estão convocados, sem exceção, a participar do esforço de 

suporte desta gestão. 

Onerados pelo dever fiscal, os cidadãos membros da república se transformam em 

contribuintes, isto é, sob um ponto de vista político, os contribuintes são os cidadãos 

republicanos intimados a concorrer com recursos econômicos para suprir os gastos de 

atendimento das necessidades públicas. 

A atuação dos Programas de Recuperação Fiscal significa exatamente uma 

excepcionalidade no regime tributário comum de exações e exonerações tributárias 

imponíveis aos contribuintes, ou melhor, aos cidadãos republicanos.  

                                                 
227 “O princípio da capacidade contributiva – que informa a tributação por meio de impostos – hospeda-se nas 
dobras do princípio da igualdade e ajuda a realizar, no campo tributário, os ideais republicanos.” CARRAZZA, 
Curso de Direito Constitucional Tributário, 1997, p. 65 
228 “Logo, com a República, desaparecem os privilégios tributários de indivíduos, de classes ou de segmentos da 
sociedade. Todos devem ser alcançados pela tributação. Esta assertiva há de ser bem entendida. Significa, não 
que todos devem se submetidos a todas as leis tributárias, podendo ser gravados com todos os tributos, mas, sim, 
apenas, que todos os que realizam a situação de fato a que a lei vincula o dever de pagar um dado tributo estão 
obrigados, sem discriminação arbitrária alguma a fazê-lo. Assim, é fácil concluirmos que o princípio republicano 
leva ao princípio da generalidade da tributação, pelo qual a carga tributária, longe de ser imposta sem qualquer 
critério, alcança a todos com isonomia e justiça. Por outro raio semântico, o sacrifício econômico que o 
contribuinte deve suportar precisa ser igual para todos os que se acham na mesma situação jurídica.” Idem, pp. 
58/59 



   146 

Em se tratando de programas destinados a cidadãos da república, esses devem estar 

sujeitos aos mesmos caracteres dos regimes comuns de exações e exonerações229, ou seja, 

igualdade e generalidade, salvo quanto às exceções que a própria Constituição estabelece. 

Observa-se, no entanto, que as disposições dos Programas não atendem àqueles dois 

caracteres republicanos necessários.  

Não atendem à igualdade porque oferecem benefícios que podem ser aproveitados 

apenas por uma parte dos cidadãos republicanos, contribuintes, aqueles inadimplentes, sem 

oferecer benefícios equivalentes compensatórios aos demais contribuintes, os adimplentes.  

Não atendem à generalidade porque os regimes especiais de benefícios que 

estabelecem não se estendem a todos os contribuintes, porque são transitórios, enquanto que, 

em paralelo, sobrexiste um regime comum de atenuações fiscais que é permanente.  

Dessa forma, a transitoriedade limita a possibilidade de adesão aos programas para 

apenas aqueles habilitáveis entre o momento da edição dos Programas e sua data final de 

adesão. Desse modo, a cada edição dos programas, somente um certo grupo indeterminado de 

contribuintes inadimplentes está apto a se habilitar, mas nunca todos os contribuintes. 

Isso, porque os contribuintes adimplentes estão impedidos, por razões fáticas, de 

aproveitar os programas, uma vez que, justamente naquele momento, não possuem dívidas 

fiscais pendentes. Por sua vez, se mais tarde acontece de incorrerem em inadimplência, não 

contam mais com os regimes benéficos dos programas, porque se encerrou o prazo de adesão.   

A transitoriedade dos Programas também provoca a desigualdade entre os 

contribuintes habilitados a aderir a cada programa, desde quando não haja possibilidade de 

conversão de um para o outro regime.  

 

                                                 
229 “Tais idéias valem, também, para as isenções tributárias: é vedado às pessoas políticas concedê-las levando 
em conta arbitrariamente, a profissão, o sexo, o credo religioso, as convicções políticas, etc, dos contribuintes. 
São os princípios republicano e da igualdade que,conjugados, proscrevem tais práticas.” Idem, p. 59 
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Ao lado dos regimes especiais dos programas, transitórios, remanesce o regime 

comum de atenuações, que é permanente. Isso significa que os contribuintes, todos eles, 

contam previamente com suas regras, caso venham a incidir em inadimplência. Por 

conseguinte, o regime comum oferece benefícios iguais permanentes e em condições 

igualmente de livre escolha dos contribuintes, disponíveis em geral, em qualquer tempo. 

Comparando os efeitos da transitoriedade dos regimes especiais dos Programas de 

Recuperação Fiscal e da condição permanente do regime comum de moratória, constata-se o 

embaraço que a transitoriedade daqueles impõe ao aproveitamento igualitário e generalizado 

de benefícios fiscais, incompatível com o Princípio Republicano, quanto à igualdade e 

generalidade de distribuições dos encargos públicos. 

 

7.2 – O Princípio da Segurança Jurídica 
 

 

 O Princípio da Segurança Jurídica se apresenta como verdadeiro corolário funcional 

do Estado de Direito. Segundo Canotilho230, o Estado de Direito se instala, quando o Estado: - 

está sujeito ao direito; - atua através do direito e  - edita normas sob a idéia de direito.  

Assim, nos termos das três dimensões essenciais apontadas, caberá ao Estado fundado 

no direito submeter-se ao que lhe determina o próprio direito que formula, aplicar 

efetivamente o direito formulado e por último formular o direito segundo os valores ideais e 

de justiça vigentes na sociedade que representa. 

 

 

                                                 
230 CANOTILHO, Estado de Direito, 1999, p. 49 
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Atendendo às três dimensões essenciais, o Estado estará regido pelo Império do 

Direito231 e ao mesmo tempo estará encarregado da função basilar de garantir o direito, como 

realização das expectativas sociais idealizadas. 

Nos estados contemporâneos, o atendimento dessas dimensões essenciais do Estado de 

Direito se manifesta pela presença das seguintes resultantes, verificáveis num sistema 

jurídico232: - garantia dos direitos fundamentais, sem os quais o Estado esmaga o indivíduo e a 

sociedade e perde sua razão de ser; - proibição do excesso, que demanda o exercício dos 

poderes estatais segundo critérios de razoabilidade, proporcionalidade e necessidade, sem os 

quais, tenderão ao arbítrio; - legalidade, que sujeita o cidadão apenas a sua vontade, ainda que 

indireta e consensual; - responsabilidade do Estado, para que não se desborde impunemente 

dos limites legais; - a garantia do acesso à justiça, para que o cidadão esteja individualmente 

habilitado a reclamar os direitos que possui; e por fim, - a segurança jurídica e a proteção da 

confiança, que exigem não só a clareza e racionalidade das ações estatais, como a vinculação 

prevista entre causas e efeitos das condutas. 

A Constituição brasileira consagra aquelas expressões do estado de direito, no art. 5º, 

que enuncia direitos fundamentais genéricos e abrange outros dispersos pelo texto 

constitucional, enquanto que a segurança jurídica233, especificamente, se encontra conformada 

sobretudo nos incisos XXXV, XXXVI e pelas ações constitucionais. 

                                                 
231 “A atitude do direito é construtiva: sua finalidade no espírito interpretativo, é colocar o princípio acima da 
prática para mostrar o melhor caminho para um futuro melhor, mantendo a boa-fé em relação ao passado. É, por 
último, uma atitude fraterna, uma expressão de como somos unidos pela comunidade apesar de divididos por 
nossos projetos, interesses e convicções. Isto é, de qualquer forma, o que o direito representa para nós: para as 
pessoas que queremos ser e para a comunidade que pretendemos ter.” DWORKIN, O Império do Direito, 1999, 
p. 492 
232 CANOTILHO, Estado de Direito, 1999, p. 53 e passim. 
233 “8. Mas a regra hermenêutica, de técnica interpretativa, portanto, que (não sem razão) anatematiza a 
interpretação literal de um dispositivo isolado, interdita a exegese de um texto, abstraído o seu contexto. E 
encontra admirável aplicação no âmbito da segurança jurídica. O art. 5º da CF de 1988 é um outro nome 
normativo da segurança jurídica, todo ele o é. E nenhum dispositivo isolado seu. Mas a segurança é, também ela, 
um instrumento de justiça.” BORGES, O Princípio da Segurança Jurídica na Criação e Aplicação do Tributo, 
2000, p. 168 
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Contudo, o Princípio da Segurança Jurídica completa a funcionalidade do sistema 

jurídico e possui natureza indefinida e intrínseca ao sistema, demandando a atuação de 

diversos outros princípios fundamentais para que se faça prevalecer234, característica que 

permite sua qualificação por alguns estudiosos como exemplo de sobreprincípio235.  

 A funcionalidade do Princípio da Segurança Jurídica pode ser ilustrativamente 

comparada com a funcionalidade do princípio da legalidade. Por este, o cidadão está obrigado 

a cumprir apenas o que a lei lhe determina, mas, em havendo lei, esta deverá ser obedecida. 

De modo equiparado, pelo princípio da segurança jurídica, em havendo lei, está deverá ser 

aplicada conforme seu conteúdo e produzir o efeito previsto236. 

Nessa funcionalidade, o Princípio da Segurança Jurídica atua sobre o sistema jurídico 

surtindo dois efeitos237: a estabilidade, ou eficácia ex-post da segurança jurídica, que se 

estende para a incolumidade dos atos jurisdicionais, e a previsibilidade, ou eficácia ex-ante da 

segurança jurídica, que se destina à atribuição de certeza aos atos normativos238. 

                                                 
234 2. Mas a segurança jurídica é um atributo que convém tanto às normas jurídicas, quanto à conduta humana, 
fulcrada em normas jurídico-positivas; normas asseguradoras deste valor - é já dizê-las informadas pela 
segurança jurídica. Nessa região normativa material contudo, não costumam as normas positivas enunciá-la tout 
court, como se assim estivesse inspirado e formulado o princípio: ‘É assegurada a segurança jurídica’. Nesse 
enunciado, a segurança jurídica soaria quase como uma vã tautologia. Noutras palavras e mais claramente: a 
segurança postula, para sua efetividade, uma especificação, uma determinação por critérios preservadores dela 
própria, no interior do ordenamento jurídico.” Idem, p. 167 
235 “A segurança jurídica é, por excelência, um sobreprincípio. Não temos notícia de que algum ordenamento a 
contenha como regra explícita. Efetiva-se pela atuação de princípios, tais como o da legalidade, da anterioridade, 
da igualdade, as irretroatividade, da universalidade da jurisdição e outros mais.” CARVALHO, Tributo e 
Segurança Jurídica, 2003, p. 360 
236 “Uma importante condição da segurança jurídica está na relativa certeza de que os indivíduos têm de que as 
relações realizadas sob o império de uma norma devem perdurar ainda quando tal norma seja substituída.” 
SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 1999, p. 433 
237 CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 263 
238 “Tal sentimento tranqüiliza os cidadãos, abrindo espaço para o planejamento de ações futuras, cuja disciplina 
jurídica conhecem, confiantes que estão no modo pelo qual a aplicação das normas do direito se realiza. 
Concomitantemente, a certeza do tratamento normativo dos fatos já consumados, dos direitos adquiridos e da 
força da coisa julgada, lhes dá garantia do passado. Essa bidirecionalidade passado/futuro é fundamental para 
que se estabeleça o clima de segurança das relações jurídicas, motivo porque dissemos que  princípio depende de 
fatores sistêmicos.” CARVALHO, Curso de Direito Tributário, 1993, p. 91 
Comentário: Destaque-se ainda similaridade entre o Princípio da Segurança Jurídica e o Princípio da Certeza tal 
como concebido por Adam Smith, segundo LAPATZA, Norma Jurídica y Seguridad Jurídica, 1992, p. 10 
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Contudo, a certeza de efeitos, resultante da atuação do Princípio da Segurança Jurídica 

sobre os atos normativos, não se confunde com o sobreprincípio da certeza do direito239, 

inerente ao dever-ser essencial do Direito. 

 A funcionalidade plena da segurança jurídica induz ainda ao cumprimento de mais 

duas premissas, que a integram com o Princípio da Isonomia: - que a lei seja efetivamente 

aplicada, quando da ocorrência do fato que está sujeito a sua específica regulação normativa, 

e - que a lei seja aplicada de modo igual em todos os casos que o fato regulável se apresente. 

Ambas as premissas também prestam deferência ao requisito da certeza, previsibilidade, 

decorrente da segurança jurídica240. 

A Isonomia, portanto, se integra e se completa com a segurança jurídica, na medida 

em que, a primeira, deve ser garantida por atuação da última, enquanto esta não sobrexiste 

senão quando garante a primeira241, como valor intrínseco fundamental do sistema jurídico. 

 Outro dos instrumentos normativos mais determinantes para a atuação do 

Sobreprincípio da Segurança Jurídica é o Princípio da Irretroatividade das Leis, pelo qual, 

quando sobrevém uma lei nova, esta se aplica apenas às relações ex-nunc.  

 

 

                                                 
239 “Não há que confundir o cânone da certeza do direito com o da segurança jurídica. Aquele é atributo 
essencial, sem o que não se produz o enunciado normativo com sentido deôntico; este ultimo é de decorrência de 
fatores sistêmicos que utilizam o primeiro de modo racional e objetivo, mas dirigido à implantação de um valor 
específico, qual seja  de coordenar o fluxo das interações inter-humanas, no sentido de propagar no seio da 
comunidade social o sentimento de previsibilidade quanto aos efeitos jurídicos da regulação da conduta.” 
CARVALHO, Tributo e Segurança Jurídica, 2003, p. 91 
240 “Aqui, nos parece óbvio, a função-certeza da exigência da segurança passa a depender da função-igualdade, 
posto que a segurança repousa, primariamete na generalidade enquanto a isonomia, no tratamento dos 
endereçados.” FERRAZ JR, Segurança Jurídica e Normas Gerais Tributárias, 1981, p. 54 
241 “Uma conclusão central se impõe; sem isonomia não há segurança, nem Estado Constitucional, porque a 
igualdade não se confina aos direitos e garantias individuais, espraiando-se nas relações internacionais e nas 
relações internas que entretêm as pessoas constitucionais entre si. A segurança jurídica na criação e aplicação do 
tributo é apenas uma particularização desse quadro mais amplo.” BORGES, O Princípio da Segurança Jurídica 
na Criação e Aplicação do Tributo, 2000, p. 171 
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O princípio não aufere aplicação absoluta nos sistemas jurídicos, apesar da manifesta 

insegurança e injustiça242 que cerca a eventual aplicação de leis e sanções a fatos anteriores, 

cuja prescrição normativa era desconhecida.  

Na Constituição brasileira o Princípio da Irretroatividade das Leis pode ser encontrado 

de modo explícito, como no art. 5º, inciso XL e art. 150, inciso, III, letra ‘a’, ou de modo 

implícito como no art. 5º, inciso XXXVI e art. 195, § 5º.  

A doutrina identifica duas modalidades de retroatividade, a autêntica e a inautêntica. A 

primeira acontece quando a nova lei pretende exercer efeitos sobre situações jurídicas 

constituídas antes de sua edição e a segunda ocorre quando a nova lei pretende apenas atuar 

no futuro, mas atinge efeitos de situações passadas asseguradas243. 

O Princípio da Segurança Jurídica atua sobre atos normativos, sobre decisões 

jurisdicionais e sobre atos da administração244. Da mesma forma, tratando-se de princípio de 

índole funcional, se aplica a todos os subramos jurídicos.    

 Assim também acontece na seara do direito tributário, onde a segurança jurídica vem 

sobretudo impedir a investida intempestiva e imprevista do Estado sobre os recursos 

econômicos das pessoas e das empresas. 

 

 

                                                 
242 “As leis retroativas são consideradas censuráveis e indesejáveis porque fere nosso sentido de justiça infligir 
uma sanção, especialmente uma punição, a um indivíduo por causa de uma ação ou omissão às quais o indivíduo 
não poderia saber que se vincularia tal sanção.” KELSEN, Teoria Geral do Direito e do Estado, 1998, p. 61 
243 “Os casos de retroactividade autêntica em que uma norma pretende ter efeitos sobre o passado (eficácia ex-

tunc) devem distinguir-se dos casos em que uma lei pretendendo vigorar para o futuro (eficácia ex-nunc) acaba 
por ‘tocar’ em situações, direitos ou relações jurídicas desenvolvidas no passado, mas ainda existentes. Podem 
apontar-se vários exemplos: normas modificadoras dos pressupostos do exercício de uma profissão; regras de 
promoção nas carreiras públicas; normas que regulam de forma inovadora relações jurídicas contratuais 
tendencialmente duradouras (exs. contratos de arrendamento); normas reguladoras dos regimes pensionísticos da 
segurança social. Nestes casos, a nova regulação jurídica não pretende substituir ex-tunc a disciplina normativa 
existente, mas ela acaba por atingir situações, posições jurídicas e garantias ‘geradas’ no passado e relativamente 
às quais os cidadãos têm a legítima expectativa de não serem perturbados pelos novos preceitos jurídicos.” 
CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 261 
244 Idem, p. 256 
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 Os princípios de direito tributário que garantem a segurança jurídica são: a legalidade, 

a isonomia tributária, a irretroatividade da lei e o não confisco. A legalidade assegura que não 

se exija ou aumente tributo sem previsão legal, a isonomia tributária certifica que os tributos 

serão exigidos de modo igual daqueles que estão em situação jurídica igual, o princípio da 

irretroatividade evita que a tributação incida sobre fatos pretéritos e o princípio do não 

confisco consagra que os bens dos cidadãos não podem ser atingidos ao extremo, pela 

incidência da tributação. 

 Os Programas de Recuperação Fiscal, ao modificarem os efeitos previstos pelas 

normas tributárias vigentes antes da sua edição, atuam em violação ao Princípio da Segurança 

Jurídica, porque este se funda sobretudo na atribuição de previsibilidade, na igualdade e na 

irretroatividade das leis. 

Em sentido contrário, os Programas alteram os efeitos previstos das normas tributárias 

porque modificam as sanções e o tratamento normativo atribuído a indébitos tributários, 

burlando a confiança do cidadão contribuinte245.  

Desse modo, atuam sobre efeitos produzidos por fatos jurídicos anteriores, 

promovendo retroatividade da lei de  modalidade inautêntica. 

Em paralelo, os programas distribuem benefícios de forma desigual entre 

contribuintes, porque não ofertam aos contribuintes em geral a escolha de aproveitamento dos 

regimes especiais que implantam, uma vez que estes somente podem ser desfrutados por 

aqueles contribuintes que estiverem inadimplentes em determinado período. 

Entretanto, há de se relevar o fato consumado da vigência remansosa dos programas 

desde o ano 2000, inclusive sem iniciativas significativas no controle judicial de 

                                                 
245 “É, por certo, na execução da política tributária que a segurança jurídica ostenta uma posição maior de 
destaque perante todos, porque sem ela as pessoas não têm como conduzir, planificar e conformar autônoma e 
responsavelmente suas vidas. Então, tão-só sob a regência de normas estáveis e acreditadas pela coletividade é 
que esta poderá prosperar.” SIQUEIRA, Segurança Jurídica na Ordem Tributária, 2003, p.122 
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constitucionalidade, salvo a referida impugnação da Procuradoria da República, quanto à 

suspensão da pretensão punitiva penal. 

As demais iniciativas judiciais contra os programas ocorreram logo no início da 

vigência do REFIS, fundadas em impugnações contra a obrigatoriedade de abertura do sigilo 

financeiro, contra a desistência compulsória de ações judiciais ou protestos contra 

exorbitâncias ilegais dos regulamentos administrativos para exclusão e intimações eletrônicas, 

todas elas seguramente  solucionadas no âmbito jurisdicional. 

Dessa forma, a eventual retirada súbita da vigência dos planos, por meio legislativo ou 

por declaração de inconstitucionalidade no controle concentrado, que resultariam na 

conseqüente nulificação ex-tunc dos efeitos dos programas, seria capaz de provocar grandes 

transtornos na rotina econômica e administrativa do país, atualmente apaziguada, apesar do 

aleijão axiológico praticado pelos programas. 

Destaque-se, nesse sentido, a compreensão jurídica a respeito da impossibilidade de 

alteração súbita de exonerações fiscais246, que tragam agravo da carga impositiva  aos 

beneficiários, muitas vezes comparável a verdadeiro aumento de tributo, e que, neste caso, 

seria assimilável contra a retirada sumária da vigência dos planos. 

Os presumíveis problemas antevistos em decorrência de uma eventual nulidade ex-

tunc dos programas, se estendem desde a regulação de direitos adquiridos até o reajuste dos 

controles escriturais fiscais dos contribuintes pela Fazenda Nacional, que então se revelam 

também como ameaça contra a segurança jurídica atual vigente. 

 

                                                 
246 “Las exenciones sólo pueden ser suprimidas o modificadas em los términos previstos por las leyes. Las 
facultades de revisión de la Administración no pueden, por tanto, rebasar al expresado limite. A mi juicio, 
semejante revisión no puede siquiera hacerse al amparo de uma autorización otorgada por ley votada en Cortes. 
El fundamento es claro: las leyes ordinárias, por razones que ya han sido expuestas a lo largo de esta Ponencia, 
no pueden autorizar a la Administración para que ésta establezca tributos o modifique el régimen de los 
existentes.” SAINZ DE BUJANDA, Hacienda y Derecho, t.III, 1966, p. 424 
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Dessa forma, qualquer solução legislativa ou judicial genérica que se encontre para 

ajustar os efeitos dos programas ao sistema de valores constitucional, deverá passar pela 

busca de um equilíbrio que restaure a - segurança jurídica agravada na origem -, pela edição 

dos programas, sem romper com a - segurança jurídica atual -, quando os programas seguem 

pacificados, apesar da permanente violação de isonomia. 

Por outro lado, a omissão na busca de uma solução harmonizada, significa 

contribuição para o convalescimento de manifesta violação do texto constitucional247, 

impedindo a restauração da efetividade dos interesses que a sociedade decidiu preservar. 

Na realidade, a agressão ao Princípio da Segurança Jurídica, produzida desde a origem 

da edição dos programas, revela potencial debilitado para sustentar uma proposta de 

declaração legislativa ou judicial de nulidade daqueles, não somente em razão de outros fatos 

produzidos pela aplicação dos programas, mas também pela própria natureza inautêntica da 

retroatividade promovida pelos programas, que reclama o efetivo gravame de direitos 

fundamentais, para justificar a correção inexorável da norma retroativa248.  

Há de se equilibrar os interesses dos contribuintes agravados desde a edição dos 

programas, pela agressão da oferta anti-isonômica de benefícios, e ainda sob permanente 

agravo, com os interesses dos contribuintes que aderiram aos programas, confiantes e 

legitimados na legalidade de seus atos, que também não podem vir a ser impunemente 

                                                 
247 “II.15 A circunstância de que um princípio seja transgredido, uma ou mais vezes, pouco diz sobre sua 
eficácia. Impende saber se os mecanismos de recomposição, previstos pelo sistema, funcionam a ponto de 
restabelecer os valores ofendidos. Em caso afirmativo teremos a manifestação de sua efetividade. 
II.16 Não haverá respeito ao sobreprincípio da segurança jurídica sempre que as diretrizes que o realizem 
venham a ser concretamente desrespeitadas e tais situações infringentes se perpetuem no tempo, consolidando-
se.” CARVALHO, Tributo e Segurança Jurídica, 2003, p. 366 
248 “A resposta em geral aponta para uma menor intensidade normativa do princípio nas hipóteses de 
‘retroactividade inautêntica’ (também chamada retrospectividade ou retroactividade quanto a efeitos jurídicos) 
do que nos casos de verdadeira retroactividade. Todavia, a protecção do cidadão procura-se por outros meios, 
designadamente através dos diretos fundamentais – saber se a nova normação jurídica tocou desproporcionada, 
desadequada e desnecessariamente dimensões importantes dos direitos fundamentais, ou se o legislador teve o 
cuidado de prever uma disciplina transitória justa para as situações em causa.” CANOTILHO, Direito 
Constitucional, 2000, p. 261 
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desfeitos, porque também se criou uma expectativa em favor destes optantes, da normalidade 

da aplicação e continuidade dos programas. 

 Em verdade, mesmo a simples intervenção estatal no sentido da repactuação 

compulsória dos termos do REFIS original, via processo legislativo, consistirá em perturbação 

à segurança jurídica e direitos adquiridos dos optantes e traz o risco de se guiar pelo mesmo 

arbítrio oportunista com que  se editou o primeiro REFIS, só que, desta vez, visando rever as 

irregularidades e desfuncionalidades dos programas. 

 Por conseguinte, a solução judicial pode ser mais conveniente, posto que, mais 

depurada de impulsos passionais e interesses politizados. Todavia, esta solução judicial 

necessariamente deverá estar composta de - ponderação249 -, na busca do equilíbrio funcional 

do mesmo princípio, o da segurança jurídica, em dois momentos distintos: - o primeiro, 

quando foi burlado pela agressão dos Programas de Recuperação Fiscal, quando de sua 

edição, rompendo a segurança das relações jurídico-tributárias anteriores e  - o segundo, 

quando se considera a potencial perturbação da segurança jurídica, trazida por uma eventual 

declaração de nulidade que retire os programas do ordenamento, para os contribuintes que 

desfrutam regularmente de seus benefícios.  

 No entanto, todas essas irregularidades e inconveniências podem ser sanadas desde 

que se encontre uma maneira de estender a oferta dos benefícios originais a todos 

contribuintes interessados, sem alterar as relações existentes dos optantes originais. 

 

 

                                                 
249 “Dois aspectos são dignos de registro. De um lado, a importância que tem a observância continuada de um 
benefício fiscal. Os fatos causados pelo benefício fiscal não são desconsiderados. Por isso a afirmação referida 
acima, segundo a qual o ‘poder desses fatos não é despiciendo’. De outro lado, a relevância da ponderação entre 
as razões contrárias e favoráveis à manutenção do ato administrativo inválido. Uma supremacia abstrata de uma 
ou outra razão está afastada. Somente uma ponderação concreta esistematicamente orientada é que poderá 
fornecer condições para  a decisão.” ÁVILA, Benefícios Fiscais Inválidos e Legítima Expectativa dos 
Contribuintes, 2002, p. 108 
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7.3 - O Princípio da Moralidade Pública 

  

O Princípio da Moralidade na Constituição está expresso apenas para o subsistema de 

direito administrativo constitucional. Daí que, entre os princípios dessa localização, se 

encontra mencionado como princípio da moralidade administrativa, de alcance setorial. 

No entanto, o estudo paralelo do Direito e da Moral como sistemas de controle social 

se desenvolve desde a antiguidade clássica, onde se inicia a percepção pioneira da diferença 

de aplicação dos dois sistemas250, até a contemporaneidade, onde não se confundem suas 

atuações concorrentes sobre a sociedade. 

No evoluir dessa percepção, à primeira vista, o Direito parece se apresentar como 

sistema mais efetivo, coercitivo e seguro de organização social. Entretanto, os 

comportamentos grupais, no plano do social, indicam justamente o contrário, isto é, o sistema 

jurídico se torna necessário apenas para determinação de condutas de menor importância 

grupal, posto que, de cumprimento fora do alcance da coerção natural do grupo, ao contrário 

do sistema moral, que se incute na consciência do indivíduo, de modo a determiná-lo ao 

cumprimento automático e pacífico251. 

Contudo, ambos, Direito e Moral, se apresentam como produtos culturais inerentes ao 

meio social humano, e nessa experiência existencial de vida em grupo, a justificativa de 

atuação dos dois sistemas se encontra exatamente na necessidade de preservação da 

                                                 
250 “Portanto, a concepção hebraica insiste em que a lei humana só será obedecida quando corresponder à lei 
divina; a concepção grega, por outro lado, é de que a lei humana pode conflitar com a lei moral, mas o cidadão 
deve, mesmo assim, obedecer à lei do seu Estado, embora possa e deva esforçar-se por persuadir o Estado para 
que mude sua lei, a fim de harmonizar-se com a moralidade.” LLOYD, A Idéia de Lei, 2000, p.59 
251 “As regras cuja existência sequer se menciona ocupam o espaço mais íntimo (o núcleo) da estrutura social. E, 
como são espontaneamente observadas, não se incluem num aparelho repressor formalmente institucionalizado. 
Isso nos levaria a supor que a estrutura nuclear é menos rígida, e que aí inexiste coerção. Mas o contrário é 
verdadeiro. Quando uma regra deixa de ser espontânea ou uniformemente observada o círculo social passa a 
exigir seu cumprimento mediante instrumentos de coerção que, embora mais ostensivos, são menos rígidos e 
eficazes. A força é tanto maior quanto mais difícil furtar-se à sua imposição.” CUNHA, Limites ao Poder do 
Estado, 2001, p. 175 



   157 

estabilidade da organização racional grupal. Nesse sentido, a sociedade é a finalidade do 

sistema moral, assim como o Direito252. 

Embora estudados e aplicados como sistemas apartados, o Direito e a Moral 

apresentam evidentes momentos de integração253, uma vez que ambos os sistemas se destinam 

ao mesmo objetivo de organização da sociedade e ambos buscam fundamento de sua atuação 

na pauta de valores que a sociedade aspira viver. 

Ao contrário do sistema moral, que sobrexiste e age segundo uma estrutura difusa, 

flexível e oralizada, o Direito exige para seu funcionamento uma estrutura definida, rígida e 

escrita, que ganha ilustração sobretudo na imagem do ordenamento normativo, culminado 

pela Constituição. 

A Constituição, portanto, consiste no momento inaugural do sistema jurídico, como 

carta de compromisso entre a sociedade e seus dirigentes delegados. Nessa função, apresenta-

se como guardiã da pauta de valores almejados pela sociedade, valores estes também 

colimados e compostos com o sistema moral254. 

Dessa forma, embora seja costume lembrar-se do Princípio da Moralidade, na 

Constituição de 1988, somente pelo componente setorial da moralidade administrativa, há de 

se registrar, que a moralidade como valor e como princípio permeia todo o sistema 

                                                 
252 “Encerro minha crítica a teoria individualista-teleológica assentando que do ponto de vista do indivíduo, não 
se obtém o princípio gerador da lei moral, que só pode residir na finalidade, e, se não for na sociedade, mas sim 
em Deus ou na natureza, que se há de buscar a origem da lei moral, então devem ter tido eles, com isso, um outro 
fim em vista, que não a felicidade advinda ao indivíduo pelo sentimento da perfeição conquistada. A teoria 
individualista-teleológica da ética é insustentável, de sorte que o sujeito final da moral não pode ser o indivíduo 
como tal. Só resta o homem como membro da comunidade. Com isso chegamos à certeza: a sociedade é o sujeito 
final da moral.” IHERING, A Finalidade do Direito, v. II, 1979, p. 82 
253 “A diferença entre a Moral Social e o Direito é meramente formal. Na primeira as regras são difusas, 
desprovidas de sanção proporcionada, e incidem automaticamente, deixando nenhuma ou pouca alternativa para 
o comportamento divergente. Já a regra jurídica sempre oferece alternativa: por mais severa que seja a respectiva 
sanção, seu destinatário, conhecendo-a previamente, pode escolher entre cumpri-la ou, descumprindo-a, 
submeter-se á sanção correspondente.” CUNHA, Limites ao Poder do Estado, 2001, p. 178 
254 “Podemos dizer que o Direito é a objetivação da Moral Social, sua elevação ao nível crítico da consciência, a 
busca inteligente da medida, do equilíbrio entre as exigências da moral individual e da Moral Social. O objetivo 
principal da instituição social deixa de ser a sobrevivência e a segurança do grupo, e passa a ser a realização 
pessoal dos seus membros, segundo o critério da justiça, não mais concebida como espelho da ordem, mas 
concepção do justo (medida do bem).” Idem, p. 177 
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constitucional255, alçado então à condição de moralidade pública, capacitada para se impor 

sobre todas as ações estatais destinadas à regulação dos cidadãos256.  

 A obediência ao Princípio da Moralidade consiste no cumprimento de princípios 

éticos257 no exercício dos poderes políticos, aliada à conduta manifestante de lealdade e boa fé 

neste exercício. Desse modo, a verificação do descumprimento do princípio da moralidade 

pública demanda exame de caso concreto258, onde se suspeite da falta ao direito justo. 

Apesar de direcionado sobretudo para o âmbito da Administração Pública, a doutrina 

majoritária259 entende sua aplicação extensível, ainda que por exceção, também às disposições 

legislativas, tendo em vista a amplitude e a supremacia de legitimação emanada pelo princípio 

da moralidade pública. 

  

                                                 
255 “A Constituição Federal, longe de conceder uma palavra isolada à moralidade, atribui-lhe grande importância 
em vários de seus dispositivos. A sumária sistematização do significado preliminar desses dispositivos 
demonstra que a Constituição Federal preocupou-se com padrões de conduta de vários modos. Primeiro 
estabelecendo valores fundamentais, como dignidade, trabalho, livre iniciativa (art. 1º), justiça (art. 3º). 
Igualdade (art. 5º, caput), liberdade, propriedade e segurança (art. 5º, caput), estabilidade das relações (art.5º, 
caput e inciso XXXVI). A instituição desses valores implica não só o dever de que eles sejam considerados no 
exercício da atividade administrativa, como, também, a proibição de que sejam restringidos sem plausível 
justificação.” ÁVILA, Teoria dos Princípios, 2003, p. 75. No mesmo sentido: JUSTEN Fº, O Princípio da 
Moralidade Pública e o Direito Tributário, 1994, p.49 
256“O princípio da moralidade pública, enquanto instrumento de repressão ao exercício do poder estatal, 
enquadra-se no âmbito de garantia individual (e coletiva), ainda quando viabilizando o controle objetivo da 
regularidade dos atos estatais.” JUSTEN Fº, O Princípio da Moralidade Pública e o Direito Tributário,1994, p.47  
257 “Enquanto a ética conceitua e a moral regula, a moralidade instrumentaliza a convivência autêntica, não-
arbitrária, não-constrangedora, entre o âmbito das subjetividades e o das objetividades, em sociedade.” 
RANGEL JR, Princípio da Moralidade Institucional, 2001, p. 9 
258 “Si se desea alcanzar la Justicia, el principio fundamental no puede ser un principio cualquiera: ha de tratarse 
de un principio adecuado a la realidad. La diferencia entre la Justicia penal, tributaria, social, defensiva, salarial 
o relativa a los precios radica en que a Justicia se aplica a un campo concreto, en que un solo principio no es 
adecuadoa todas las parcelas de la realidad.” TIPKE, Moral Tributaria Del Estado y de los Contrbuyentes, 2002, 
p. 30 
“O princípio da moralidade pública é, por assim dizer, um princípio jurídico ‘em branco’, o que significa que seu 
conteúdo não se exaure em comandos concretos e definidos, explícita ou implicitamente previstos do direito 
legislado.” JUSTEN Fº, O Princípio da Moralidade Pública e o Direito Tributário, 1994, p. 50  
259 Nesse sentido, a conclusão de diversos estudiosos na obra ‘Princípio da Moralidade no Direito 
Tributário’: Ives Gandra Martins, p. 34; Aristides Junqueira Alvarenga, p. 51; Diva Malerbi, p. 60; Hugo de 
Brito Machado, p. 69; Celso Ribeiro Bastos, p. 90; Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho, p. 197; Wagner 
Balera, p, 98, Valdir de Oliveira Rocha, p. 128, Vittorio Cassone, p. 155 e outros. 
Em sentido contrário, na mesma obra: “Entretanto, ao se cogitar de atos legislativos consistentes na instituição 
da regra jurídica primária (Constituição, leis ordinárias, complementares, delegadas, etc) não há que se cogitar da 
obrigatoriedade de consideração do princípio da moralidade, uma vez que o art. 37, da CF em como único 
destinatário o exercente da função administrativa, de natureza e índole diferenciados, como já fora apontado.” 
José Eduardo Soares de Melo, p. 115 
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Para o Direito Tributário, o acolhimento da submissão de sua regência também ao 

princípio da moralidade, ainda que de modo implícito, não provoca sobressaltos, em razão da 

sua condição de subramo do Direito Administrativo, conforme as classificações correntes 

mais utilizadas. 

A admissão de uma necessária ética ou moralidade na atividade de arrecadação e 

recolhimento de impostos implica em dever de observação para as duas partes, o Estado e o 

contribuinte. O Estado, no exercício de suas funções legislativas e exativas, e o contribuinte 

na conduta leal no recolhimento dos tributos260. 

A ética tributária na atividade fiscal do Estado se realiza pela busca de uma justiça 

tributária261, tanto no aspecto distributivo, que se orienta pelo cumprimento da capacidade 

contributiva, da melhoria da distribuição de rendas e pela solidariedade de grupo, como no 

aspecto comutativo, que se norteia pelo equilíbrio da relação custo/benefício na exação 

tributária. 

O desencontro entre os Programas de Recuperação Fiscal e a ética tributária pode ser 

constatado justamente no desinteresse no atendimento aos princípios éticos da tributação, que 

devem ser respeitados tanto pelas ações fiscais impositivas como pelas ações exonerativas, 

que devem desonerar os contribuintes de modo equilibrado. 

 

                                                 
260 “O fundamento moral da tributação se resumiria ao momento pré-jurídico de elaboração das normas 
tributárias, correspondendo à distribuição dos ônus fiscais entre os diversos sujeitos em conformidade com a sua 
capacidade contributiva. Em vista dessas considerações, jamais se poderia falar em um dever tributário cuja 
fonte fosse a moral, sendo certo, como dito, que a moralidade que se espera e exige dos contribuintes é o 
recolhimento dos tributos conforme previsto nas leis, nada além.” SILVA, Ética, Moral e Justiça Tributária, 
2003, p. 113 
261 “Observação preliminar é que a justiça tributária é, em parte, distributiva, como seus princípios específicos 
(capacidade contributiva, distribuição de rendas), e respectivos subprincípios, e, de outro lado, exibe o seu 
aspecto de justiça comutativa, no que concerne às taxas e contribuições, com os seus princípios próprios, como 
do custo/benefício.” TORRES, Ética e Justiça Tributária, 1998, p. 185 
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Além disso, os Programas não se inspiram na promoção da melhor distribuição de 

renda ou no apelo a uma questionável solidariedade de grupo262, e nem intenta ajuste de 

relação custo/benefício entre as facilidades oferecidas aos contribuintes e o implemento de 

arrecadação desejável. 

Pelo contrário, o critério de benefícios contribuintes inadimplentes sem benefício 

compensatório aos contribuintes regulares significa virtualmente uma distribuição de renda 

dos contribuintes regulares para os contribuintes inadimplentes, sem justificativa moral ou 

jurídica satisfatória, uma vez que o cenário econômico que resultou nos Programas, não se 

alterou nos últimos anos. 

 Todavia, a equiparação de oferta de benefícios pode ser parcialmente realizada, se 

exsurge a possibilidade de adesão de interessados de modo permanente. A Moralidade então 

retorna a vigorar, pela retomada do cumprimento do princípio constitucional da Isonomia. 

 

7.4 - A Igualdade e o Princípio da Igualdade Tributária 

 

 O Princípio da Igualdade, ou Isonomia, junto com o direito à liberdade consiste em 

pilar fundamental no eixo básico de sustentação da sociedade contemporânea, herdeira da 

sociedade liberal erguida a partir do século XIX. 

 A idéia de Igualdade como valor fundamental para as sociedades ocidentais tem sua 

origem no igualitarismo da cultura helênica, insculpido nos primórdios daquela civilização no 

sentido de atribuir unidade coesa a uma estirpe de cidadãos de mesma origem étnica, cultural 

                                                 
262 A idéia de solidariedade de grupo não é pacífica na doutrina tributária. Exemplo: “Nesse contexto, temos de 
fundamentar o dever jurídico tributário em uma suposta solidariedade de grupo parece um tanto quanto ilusório, 
na medida em que os deveres jurídicos são adimplidos, na maior parte das vezes, por prever o ordenamento 
sanções gravosas incidentes no caso de inadimplemento. Nessa esteira de raciocínio, afirmar que ajo 
solidariamente, porém coactamente, nos parece uma contradição de termos, que expõe a falsidade de tal 
afirmação.” SILVA, Ética, Moral e Justiça Tributária, 2003, p. 125 
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e territorial definida, e que se espraia em definitivo no mediterrâneo com a expansão de sua 

sucessora, a civilização romana.  

 Nos tempos atuais o retorno da isonomia como valor fundamental para sociedade 

contemporânea tem sua origem na fundação do Estado liberal europeu, erguido em superação 

justamente das sociedades estamentais dominantes naquela região entre os séculos XIII a 

XVIII, onde classes aristocráticas e clericais desfrutavam de privilégios oficializados, em 

detrimento de uma maioria da população de comuns.  

A credibilidade da Igualdade como valor pode ser explicada em razão de alguns 

fatores, como os delineados por Robert Dahl263, que observa: - fundamentos morais e 

religiosos, quando erguido sobre a estruturação ética e na igualdade de todos perante o divino, 

- pela fragilidade aplicativa de uma alternativa que atribua superioridade social a alguém, na 

prudência necessária de controle dos poderes soberanos dos governos e - por sua 

aceitabilidade natural como âncora do equilíbrio cooperativo. 

Na sua construção original, temos que o Princípio da Isonomia se encontra fundado na 

ética aristotélica264 e se afirma pela atuação balanceada dos axiomas bipolares de: - tratamento 

igualado para os que forem iguais ou - tratamentos diferentes para os desiguais, na medida de 

sua desigualdade. 

O equilíbrio no uso desses axiomas, que funcionam como duas faces de uma mesma 

moeda, resulta nos desdobramentos conceituais bivalentes de igualdade aritmética e igualdade 

geométrica, de igualdade como equivalência e igualdade como proporção e de justiça 

comutativa e justiça distributiva, todos também anunciados na ética aristotélica265.  

A aplicação do Princípio da Igualdade na experiência prática social e jurídica 

tradicional, constantemente reclamada quando se pretende igualar indivíduos e situações  

                                                 
263 Sobre a Democracia, 2001, pp. 79 a 81 
264 Ética a Nicômaco, 2004, p. 109 
265 Idem, pg. 109 e passim 
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desiguais, consiste então em estabelecer igualdade onde os critérios de igualação sejam 

aceitáveis perante os valores sociais e aplicar tratamento desigual onde o sistema jurídico 

exija e os valores sociais sejam assim melhor atendidos.  

As propostas mais contemporâneas266 que intentam compreender modos de promoção 

efetiva da igualdade, assumem vertente de inspiração adequadamente mais coletivista, que 

assume que a avaliação para a busca desta igualdade pretendida, se realiza através da tentativa 

de tratar a todos os indivíduos como iguais e da apreciação da validade da argumentação que 

defende a suficiência de determinado critério de discrímen, para estabelecer desigualdades ou 

equiparações no meio social. 

A vantagem desses modos de avaliação da igualdade, segundo a convicção dessas 

correntes mais recentes267, consiste em que: - primeiro, a justiça ou injustiça realizada pela 

igualdade promovida, decorre da própria valoração equivalente a todos os indivíduos e, - 

segundo, possibilita a aferição de uma gradação de imperatividade de se promover igualações 

ou diferenciações justas. 

 A Igualdade por si mesmo se constitui em conceito neutro268, e portanto, para se 

verificar o acerto ou desacerto da igualação realizada, tomando o roteiro da corrente jurídica 

                                                 
266 “E por que a avaliação oscila em ambos os casos? A resposta proferida pela dogmática jurídica é que no 
primeiro caso o discrímen é razoável, enquanto no segundo é arbitrário e discriminatório. Assim, o conceito dos 
iguais (aos quais deve se dar o mesmo tratamento) e dos desiguais (aos quais deve ser dado tratamento diverso) 
fica condicionado ao julgamento de razoabilidade ou arbitrariedade do discrímen contido na norma. 
Consideramos que uma forma de evitar  caráter indireto da definição é conceituar a igualdade, tal como faz 
Dworkin, como tratar os indivíduos como iguais, no sentido de que todos os cidadãos que compõem determinada 
sociedade têm o mesmo valor intrínseco e merecem o mesmo respeito e consideração enquanto membros da 
comunidade. Este é o critério fundamental, a partir do qual pode ser julgado se determinado discrímen violou ou 
não a igualdade. 
Também para Habermas o essencial não é o fato de duas situações ou dois indivíduos serem ou não tratadas de 
forma igual ou diversa, mas se tal igualdade ou diversidade foi fundamentada racionalmente através de um 
discurso comunicativo entre atores afetados pela norma, cujo resultado é a identificação da relevância ou não dos 
fatos em comum entre dois indivíduos ou duas situações.” GODOI, Igualdade, Justiça e Direito Tributário, 1999, 
pp. 105/106 (Comentário: Na sua exposição, Godoi se refere à obra do Prof. Dworkin, What Is Equality?, 
composta de dois artigos publicados na revista norte-americana Philosophy and Public Affairs, 1981, e do Prof. 
Habermas, Between facts and norms – Contributions to a discourse theory of law and democracy, 1996). 
267 Idem, p. 106. 
268 “Que duas coisas sejam iguais entre si não é nem justo nem injusto, ou seja, não tem nenhum valor em si 
mesmo, nem social nem politicamente. Enquanto a justiça é um ideal, a igualdade é um fato.” BOBBIO, 
Igualdade e Liberdade, 1996, p. 16 
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mais tradicional, é preciso verificar quais objetos se deseja igualar e se essa tentativa de 

equiparação atende às finalidades desejadas de forma razoável.  

 O critério pelo qual se atribui sentido ao Princípio da Igualdade na vida social é o da - 

Justiça269 -, através do qual se busca o equilíbrio estável do sistema social.  

O sentido de Justiça, ainda na ancestralidade aristotélica, costuma ser identificado com 

legalidade e com igualdade. No sentido de legalidade, a Justiça é alcançada pelo cumprimento 

da lei. Nesse sentido, se presume que a lei realiza a Justiça porque promove a Igualdade, ou 

seja, está satisfeita a – igualdade na lei. No sentido de Igualdade, a Justiça é alcançada pela 

aplicação eqüanime da lei a todos, ou seja, pratica-se a – igualdade perante a lei. 

Em verdade, a Justiça inspirada em Igualdade consiste em conteúdo inerente à lógica 

fundamental necessária para a validade social da lei. Quer dizer, a lei não pode ser tomada 

como válida senão quando afirma que estabelece a Justiça e se legitima pela prática da 

Justiça, que por ela é distribuída igualmente a todos. Do contrário, a lei encontraria 

legitimação apenas na força, e ainda, se a lei não se legitima por declarar que pratica a Justiça, 

por dedução, torna-se - justo - que a lei seja descumprida. 

Entretanto a legitimação definitiva da lei para a prática da Justiça exige que esta última 

se realize na situação prática, que pode vir a não ser alcançada pelo simples cumprimento da 

lei, tendo em vista a notória possibilidade da existência de leis injustas, como assinala 

Lloyd270, que identifica três maneiras de se cometer injustiça: a primeira, quando se decide  

 

 

                                                 
269 “De todo modo, a igualdade consiste apenas numa relação: o que dá a essa relação um valor, o que faz dela 
uma meta humanamente desejável, é o fato de ser justa. Em outras palavras, uma relação de igualdade é uma 
meta desejável na medida em que é considerada justa, onde por justa se entende que tal relação tem a ver, de 
algum modo, com uma ordem a instituir ou a restituir (uma vez abalada), isto é, com um ideal de harmonia das 
partes de um todo, entre outras coisas porque se considera que somente um todo ordenado tem a possibilidade de 
durar.” Idem, p, 15  
270 A Idéia de Lei, 2000, p. 153 e passim 
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contrariamente ao que a lei estipula, a segunda, quando a lei é aplicada com 

parcialidade e a terceira quando a própria lei contraria o sistema de valores271. 

As duas primeiras maneiras mencionadas de se praticar injustiça pela lei, ocorrem por 

anomalias funcionais da estrutura orgânica de julgamento, cujas reparações devem ser 

realizadas pelos meios processuais comuns e de correição. Entretanto, na terceira hipótese, 

será necessário buscar o sentido de Justiça como - igualdade na lei -, que se realiza pelo trato 

igual dos iguais e trato desigual dos desiguais, ou mesmo evitando a realização de uma 

injustiça manifesta272, através de averiguações que se fundamentam até mesmo em 

inspirações de proporcionalidade de origem religiosa. 

A realização da Justiça pela lei exige que esta seja elaborada com vistas à promoção da 

Igualdade, e ainda, que se aplique a lei segundo as diretrizes do sistema de valores que orienta 

o sistema jurídico.  

A lei estabelece direitos e deveres para todos, mas, a - igualdade na lei - exige que a 

distribuição desses direitos e deveres seja justa, que se obtém atribuindo-os segundo os dois 

axiomas de tratar igualmente aos iguais e desigualmente aos desiguais273.  

 

                                                 
271 “Uma lei injusta, portanto, nessa acepção, é uma concepção perfeitamente inteligível, se a entendermos 
simplesmente como uma lei que, válida em si mesma, conflita com a escala de valores pela qual decidimos 
julgá-la. Além disso, essa idéia pode ser aplicada com perfeita propriedade não só a leis individuais, que 
ofendam o nosso senso de valores humanos, mas também um sistema legal em seu todo, o qual pode ser 
condenado, por exemplo, por se dirigir unicamente ao favorecimento dos interesses de um grupo particular, ou à 
repressão escandalosa de outros grupos, quer constituam uma maioria quer uma minoria da população total.” 
Idem, pp. 156/157. 
272 “Põe-se esta situação sempre que, ‘em um caso particular, o direito positivo e a justiça entrem em irredutível 
contradição’. Tal é o que sucede quando existe ‘uma norma de direito positivo precisamente para o caso dado, 
mas essa norma é em si mesma injusta. É esta, pois, a hipótese em que entram abertamente em conflito os 
deveres do juiz. Já não se pode realizar o Justice under Law. Torna-se necessário escolher entre o direito positivo 
e a justiça’.” AZEVEDO, Justiça Distributiva e Aplicação do Direito, 1998, p. 121 
273 “Não significa que a liberdade e a justiça não possam conviver com desigualdades verificáveis no âmbito 
econômico, cultural e social. Cabe às ações políticas, por meio de decisões jurídicas justas, remover os 
obstáculos democráticos de desigualdade para que se possam produzir situações de igualdade.” HESPANHA, O 
Político, o Jurídico e o Justo na Constituição, 2002, p. 77 
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Qualquer lei declara, formal e implicitamente, que satisfaz aos axiomas, mas, a 

imperfeição das ações humanas exige a manutenção de controles de constitucionalidade, que 

fiscalizam a elaboração e a aplicação efetiva da lei segundo o critério de Justiça. 

A Constituição brasileira de 88, copisando com suas contemporâneas, consagra o 

Princípio da Igualdade no art. 5º, caput, cuja efetividade demanda a realização das duas 

modalidades de igualdade: - perante a lei -, que determina aplicação equiparada da lei sobre 

todos os cidadãos e a - igualdade na lei -, que determina ao legislador a produção de leis que 

realizem a igualdade segundo suas duas expressões, isto é, igualação dos iguais e 

diferenciação proporcional dos desiguais. 

O desatendimento da isonomia constitucional se manifesta sobretudo pela prática de 

discriminações inválidas de cidadãos em mesma situação jurídica ou no deferimento de 

privilégios a grupos ou pessoas sem razoável justificativa. 

A norma constitucional de Isonomia, na doutrina jurídica predominante, é acatada sob 

a natureza de princípio jurídico, guardião de valor essencial da sociedade, instrumento 

fundamental da promoção do direito justo. 

No entanto, importa ressaltar as argumentações tecidas por Ávila274, que enxerga 

atuação plausível da igualdade no ordenamento normativo tanto na função de regra, como de 

princípio ou de postulado normativo.  

No aproveitamento para este trabalho, interessa a análise da Igualdade na função de  

princípio jurídico ou de postulado normativo. Além disso, limitamos a menção à norma de 

Igualdade, segundo seu rótulo mais corrente, como ‘Princípio’ da Igualdade. 

 

                                                 
274 “A igualdade pode funcionar como regra, prevendo a proibição de tratamento discriminatório; como 
princípio, instituindo um estado igualitário com o fim a ser promovido; e como postulado, estruturando a 
aplicação do Direito em função de elementos (critério de diferenciação e finalidade da distinção) e da relação 
entre eles (congruência do critério em razão do fim).” Teoria dos Princípios, 2003, p. 93 
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Denote-se ainda que o Princípio da Igualdade se desdobra em extensões específicas 

destinadas aos diversos subsistemas constitucionais275. Assim, a Isonomia se afirma 

expressamente na condição de princípio fundamental, tal como mencionada no sentido da 

igualdade de todos perante a lei consagrada no art. 5º caput, aplicável a todos, nas situações 

gerais de equiparação exsurgentes na realidade jurídica, mas também se afirma através dos 

princípios setoriais, adaptados à peculiaridade dos diversos subsistemas constitucionais pelos 

quais se distribuem, em ratificação da efetividade da norma geral isonômica. 

Desse modo, esses desdobramentos setoriais específicos podem ser observados na 

igualdade trabalhista do art. 7º, na igualdade na exploração de atividade econômica entre 

empresas estatais e privadas, do art. 173, § 1º, inciso II, no direito igualitário à saúde do art. 

196 e na isonomia tributária proclamada no art. 150, inciso II.  

O significado do Princípio da Isonomia Tributária, no entendimento doutrinário 

corrente276, consiste sobretudo no impedimento determinado ao legislador e ao aplicador da 

norma277, de realizar discriminações entre contribuintes que se encontrem em situações fáticas 

ou jurídicas equivalentes. 

                                                 
275 “Alexy inicia por uma distinção entre direito geral de igualdade e direitos especiais de igualdade. Direitos 
especiais de igualdade são os contidos na Constituição alemã em seus arts. 3º, §§2º e 3º, 6º, § 5º, 33, §§ 1º a 3º e 
38, §1º. Na Constituição brasileira, são os erigidos, por exemplo, nos ar. 3º, IV, 5º, 1º e 7º, XXX.” GODOI, 
Justiça, Igualdade e Direito Tributário, 1999, p. 129 
276 “Assim, o princípio da igualdade jurídica tributária admite a divisão dos contribuintes em classes ou 
categorias, desde que feita com o devido critério, observadas determinadas normas decorrentes do próprio 
princípio: todos os contribuintes compreendidos numa mesma categoria ou classe devem receber idêntico 
tratamento; a classificação em diversas categorias ou classes deve encontrar base real e necessária (deve ter uma 
razão de ser); a classificação deve excluir toda discriminação arbitrária, oferecendo igualdade de tratamento 
dentro de cada categoria ou grupo de contribuintes (respeita-se a igualdade da situação tributária).” MORAES, 
Compêndio de Direito Tributário, 2º vol, 1996, p. 118 
277 “Esse princípio implica, em primeiro lugar, que, diante da lei ‘x’, toda e qualquer pessoa que se enquadre na 
hipótese legalmente descrita ficará sujeita ao mandamento legal. Não há pessoas ‘diferentes’ que possam, sob 
qualquer pretexto, escapar do comando legal, ou ser dele excluídas. Até aí, o princípio da igualdade está dirigido 
ao aplicador da lei significando que este não pode diferenciar pessoas, para efeito de ora submetê-las, ora não, ao 
mandamento legal (assim como não se lhe faculta diversificá-las, para o fim de ora reconhecer-lhes, ora não, 
benefício outorgado pela lei). Em resumo, todos são iguais perante a lei. Mas há um segundo aspecto a ser 
analisado, no qual o princípio se dirige ao próprio legislador e veda que ele dê tratamento diverso para situações 
iguais ou equivalentes. Ou seja, todos são iguais perante o  legislador (= todos devem ser tratados com igualdade 
pelo legislador). Assim, nem pode o aplicador, diante da lei, nem se autoriza o legislador, ao ditar a lei, a fazer 
discriminações. Visa o princípio à garantia do indivíduo, evitando perseguições e favoritismos.” AMARO, 
Direito Tributário Brasileiro, 1997, pp. 129/130 
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Esta Isonomia nos sistemas fiscais contemporâneos deriva sobretudo da organização 

política republicana, onde a igualdade de participação nos direitos públicos se contrapõe à 

atribuição, também isonômica, de deveres e encargos públicos. 

Nesse sentido, registre-se que a Isonomia Tributária reclama atuação na formulação e 

aplicação tanto das normas impositivas e sancionatórias como nas normas permissivas, 

sobretudo nos tempos atuais, em que o manejo de normas tributárias para efeitos extrafiscais 

se torna corriqueiro. 

A simples compreensão deste conteúdo, porém, ainda não é suficiente para atuação do 

Princípio da Isonomia Tributária, que exige a observação concreta de seu atendimento nas 

situações legislativas e aplicativas.  

Isso, porque o Princípio da Igualdade é um princípio vazio278, ou seja, exige que sua 

observância seja examinada em cada caso concreto279, quando se verifica o sentido de Justiça 

produzido na elaboração e aplicação da lei. 

Essa verificação demanda a padronização de critérios pelos quais se sistematize a 

pesquisa da presença de discriminações instituídas ou aplicativas, incompatíveis com a 

Isonomia constitucional280.  

Uma das sistematizações mais acreditadas é aquela proposta por Celso Bandeira de 

Mello, pela qual se acolhe que os fatores de discriminação condenáveis são aqueles que  

                                                 
278 “A igualdade jurídica é um princípio vazio, ao qual repugnam discriminações arbitrárias, isto é, afastadas da 
natureza das coisas e da fundamentação ética dos valores e dos princípios jurídicos.” TORRES, Tratado de 
Direito Constitucional Financeiro e Tributário,  v. III, 1999, p. 331 
279 “Como bem destaca Tipke, o princípio da igualdade é norma de conteúdo indeterminado. Ao enunciar que 
devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, o princípio da 
igualdade não determina nem as realidades a serem comparadas, nem seu critério de comparação.” TIPKE & 
YAMASHITA, Justiça Fiscal e Princípio da Capacidade Contributiva, 2000, p. 55 
280 “Reconhecendo que não é qualquer fator diferenciador que pode justificar um tratamento desigual, Tipke 
propõe que o critério fundamental para diferenciar a discriminação lícita da discriminação ilícita é o princípio da 
sistematização, definido como o ‘critério de comparação ou de Justiça estabelecido compulsoriamente pelo 
legislador para determinados assuntos legalmente disciplinados’.” GODOI, Justiça, Igualdade e Direito 
Tributário, 1999, p. 221 (Comentário: Godoi se refere ao artigo do Prof. Klaus Tipke, ‘Princípio de Igualdade e 

Idéia de Sistema no Direito Tributário’, in Estudos em Homenagem ao prof. Ruy Barbosa Nogueira, Saraiva, 
1984)  
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privilegiam de modo específico, absoluto e definitivo a determinados sujeitos ou aqueles que 

não se firmam em diferenças das pessoas, coisas ou situações jurídicas281. Em concomitância, 

na mesma obra, está recomendado que os critérios de averiguação devem se concentrar no 

exame da validade do elemento de diferenciação, da compatibilidade do elemento 

diferenciador para com a diversidade de tratamento jurídico e da compatibilidade da 

diferenciação para com os interesses guarnecidos na Constituição282. 

A sistematização específica para aferição da incolumidade da Isonomia Tributária, 

porém, assume antes uma necessária possibilidade de comparação entre objetos, segundo 

informa Misabel Derzi, para que se possa aferir a - igualdade formal
283.  

Em seguida, caso essa possibilidade comparativa esteja presente, inicia-se a 

observação de uma sucessão de critérios para produção da - igualdade material
284 pelo direito 

                                                 
281 “Sob este segmento, colocaremos em pauta dois requisitos, a saber: a) a lei não pode erigir em critério 
diferencial em traço tão específico que singularize no presente e definitivamente, de modo absoluto, um sujeito a 
ser colhido pelo regime peculiar; b) O traço diferencial adotado, necessariamente há de residir na pessoa, coisa 
ou situação a ser discriminada; ou seja,: elemento algum que não exista nelas mesmas poderá servir de base para 
assujeitá-las a regimes diferentes.” MELLO, Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 1997, p. 23 
282 “12. Parece-nos que o reconhecimento das diferenciações que não podem ser feitas sem quebra da isonomia 
se divide em três questões: a) a primeira diz com o elemento tomado como fator de desigualação; b) a segunda 
reporta-se à correlação lógica abstrata existente entre o fator erigido em critério de discrímen e a disparidade 
estabelecida no tratamento jurídico diversificado; c) a terceira atina à consonância desta correlação lógica com os 
interesses absorvidos no sistema constitucional e destarte juridicizados.” Idem, p. 21 
283 “O princípio da igualdade formal é norma que impõe o mesmo tratamento aos iguais e outro aos desiguais. É 
norma de tratamento, pressupondo: - a dessemelhança ‘relativa’ entre todos os seres; - a possibilidade de 
comparação entre os seres que podem ser classificados como ‘relativamente’ iguais, segundo um certo critério 
ou aspecto determinado; - o caráter axiológico do critério, variável historicamente, que só pode ser 
objetivamente colhido a partir da Constituição de cada país (ou de normas fundamentais equivalentes)”. 
BALEEIRO, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 1998, p. 527 
284 “Os critérios de comparação, como variáveis, que permitirão agrupar os seres em iguais ou desiguais, traçam 
as linhas mestras da igualdade material e cristalizam a escala de valores constitucionalmente adotada. De cinco 
maneiras se traduzem os critérios de comparação: 1. na proibição de distinguir (universalmente) na aplicação da 
lei, em que o valor básico protegido é a segurança jurídica; 2. na proibição de distinguir no teor da lei, vedação 
que salvaguarda valores democráticos como a abolição de privilégios ou  de arbítrio. Os princípios da 
generalidade e da universalidade estão a seu serviço e têm como destinatários todos aqueles considerados gerais; 
3. no dever de distinguir no conteúdo da lei entre desiguais, e na medida dessa desigualdade. No Direito 
Tributário, o critério básico que mensura a igualdade ou a desigualdade é a capacidade econômica do 
contribuinte; 4. no dever de considerar as grandes desigualdades econômico-materiais advindas dos fatos, com o 
fim de atenuá-las e restabelecer o equilíbrio social. A progressividade dos tributos favorece a igualação das 
díspares condições concretas, em vez de conservá-las ou acentuá-las; 5. na possibilidade de derrogações parciais 
ou totais ao princípio da capacidade contributiva pelo acolhimento de outros valores constitucionais como 
critérios de comparação, os quais podem inspirar progressividade, regressividade, isenções e benefícios, na busca 
de um melhor padrão de vida para todos, dentro dos planos de desenvolvimento nacional integrado e 
harmonioso.  Em nenhuma dessas cinco maneiras, por meio das quais agrupamos os distintos critérios de 
comparação (igualdade material), quebra-se o conceito de igualdade formal.” Idem, p. 530 
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positivo, que elidem o eventual conflito da igualdade material produzida com a igualdade 

formal declarada e desejada.  

Todavia, as sistematizações de comparação explanadas não prescindem de uma escala 

de valores firmada na Constituição, orientada para o âmbito específico do Direito Tributário, 

pela qual se estabelece um balizamento das comparações a realizar. 

No âmbito setorial do sistema tributário, o desatendimento ao Princípio da Isonomia 

vem a ocorrer quando se identifica a presença de discriminações inadequadas instituídas pela 

norma tributária ou durante sua aplicação, ou na atribuição de privilégios odiosos, 

repugnantes ao senso comum de Justiça285. 

Essas discriminações e privilégios podem ser encontrados quando: no primeiro caso, 

são estabelecidas desigualdades sem fundamento valorativo compatível com o sistema 

constitucional e no segundo caso, quando a lei ou decisão estatal autoriza a prática de ações 

ou omissões especiais a alguns, sem fundamento de Justiça286.  

As discriminações indesejáveis mais notórias são aquelas relativas à aplicação do 

Princípio da Igualdade à dignidade humana, como as referentes a sexo, religião, política, etc. 

Contudo  qualquer disposição normativa que tenha como efeito o benefício injusto de grupos 

sociais, ativos ou omissos, são passíveis de impugnação por descumprimento ao princípio 

maior da Isonomia. 

De modo equiparável, os privilégios odiosos são aqueles que favorecem setores sociais 

específicos, sem respaldo no sistema de valores constitucionais. No que diz respeito à 

Isonomia Tributária, nos tempos atuais, muitos implantes de privilégios odiosos decorrem do 

manejo de normas tributárias com a finalidade de incentivo à atividade econômica, seja 

                                                 
285 “O Estado ofende a liberdade relativa do cidadão e o princípio da isonomia quando cria, na via legislativa, 
administrativa ou judicial, desigualdades fiscais infundadas, através de privilégios odiosos ou das 
discriminações.” TORRES, Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, v. III, 1999, p. 340 
286 Idem, p. 341 
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quando atuantes sobre a vertente da receita pública como quando operantes sobre as despesas 

públicas287. 

 Registre-se porém que o sistema tributário constitucional atual mantém privilégios 

através de imunidades específicas e autoriza a promoção de incentivos econômicos através de 

isenções e subsídios, desde que ancoradas e harmonizadas com o sistema de valores sociais, 

estruturais ou funcionais proclamados na Constituição. 

Entretanto, o risco de produção legislativa de privilégios odiosos é uma constante 

natural da dinâmica política, sob diversas modalidades, como se verifica em exemplos 

históricos no Brasil. Por isso, a necessidade da averiguação permanente do cumprimento da 

Isonomia Tributária através dos instrumentos mencionados. 

A identificação da presença de discriminações e privilégios odiosos no sistema 

tributário, além dos critérios de comparação referidos, exige a identificação de um acervo de 

valores inerentes ao equilíbrio do subsistema tributário que seja capaz de firmar balizamento 

para os comparativos sistematizados.  

Observe-se que a atuação do Princípio da Igualdade no subsistema tributário se orienta 

sobretudo pelo segundo axioma, buscando a obtenção da justiça pela extração de tributos de 

modo desigual, na medida da desigualdade de potencial econômico dos  contribuintes, pelo 

critério da capacidade contributiva.  

Anote-se, porém, que a perseguição da isonomia tributária não se restringe à aplicação 

do princípio da capacidade contributiva, sobretudo nos sistemas fiscais contemporâneos, onde  

 

                                                 
287 “Assim sendo, a proibição de privilégio odioso, estampada no art, 150, II, da CF 88 abrange assim os 
privilégios tributários no sentido estrito ( = renúncia de receita, gasto tributário, despesa virtual, etc.) como os 
privilégios financeiros que aparecem na coluna da despesa pública, porque todos eles possuem a aptidão de ferir 
os direitos humanos do contribuinte. Passamos a analisar as principais categorias de privilégios, que podem ser 
assim classificados: I – na receita pública: a) isenção; b) anistia; c) remissão; d) crédito fiscal; e) dedução. II – na 
despesa pública: a) subvenção; b) subsídios; restituição de tributo a título de incentivo.” Idem, p. 360 



   171 

este concorre com outros modelos ideológicos de imposição288, e onde as normas de conteúdo 

tributário são cada vez mais utilizadas com funções extrafiscais, decorrentes das intervenções 

estatais em regulação e estímulo à atividade econômica, ao contrário do tradicional exercício 

da função fiscal, simples arrecadadora de receitas para o Estado. 

Na função - fiscal -, o manejo da norma tributária se concentra em aspectos individuais 

dos contribuintes e das atividades específicas que desenvolvem, enquanto que na função 

extrafiscal, a norma tributária é aproveitada segundo uma visão conjuntural e estrutural, onde 

seus efeitos impositivos ou atenuantes operam de modo coletivo sobre segmentos de 

interesses sócio-econômicos. 

Na função - extrafiscal -, o potencial de atuação do princípio da capacidade 

contributiva é bem menor, e então, o alcance da Isonomia Tributária dependerá também da 

harmonia da norma tributária extrafiscal com outros princípios, como os do desenvolvimento 

econômico, do custo/benefício, da segurança jurídica, que também são inerentes à ordem 

econômica. 

Urge então que se examine a compatibilidade das normas instituintes dos Programas 

de Recuperação Fiscal, - regras - por excelência, para com o Princípio da Igualdade, seja este 

considerado como princípio geral ou sob o aspecto setorial da isonomia tributária.  

Este exame se impõe a partir da constatação de que os Programas de Recuperação 

Fiscal violam o Princípio da Isonomia, porque oferecem regimes especiais de renegociação de 

passivo fiscal pendente, ao alcance de apenas parte dos contribuintes. 

Isso porque, no momento do lançamento dos Programas, apenas parte dos 

contribuintes está apto a aproveitá-los. A injustiça dessa desigualdade se agrava, quando se 

observa que os favorecidos são justamente os contribuintes infratores da legislação fiscal pela 

                                                 
288 “Vuelvo ahora a lo que considero como las tres ideologias principales. Por comodidad, me voy a referir a 
ellas como la ideologia de la capacidad, la ideologia de las barreras e frenos y la ideologia de la equidad.” 
EISENSTEIN, Las Ideologias de la Imposición, 1983, p. 16 
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omissão de recolhimento, enquanto os contribuintes regularizados, nada aproveitam de sua 

conduta leal. 

A igualdade de tratamento para todos os contribuintes poderia ter sido equilibrada pelo 

deferimento de benefícios similares para os contribuintes adimplentes no momento do 

lançamento do plano, mas isso não ocorreu. 

A outra desigualdade consiste na fixação de prazo limite de adesão, que impossibilita 

aos contribuintes que incorrem em inadimplência em período posterior à data limite, de 

desfrutarem dos benefícios oferecidos pelos regimes especiais dos programas, e estão 

habilitados a requerer apenas o regime convencional de moratória, mais rigoroso em 

atualizações, penalidades e sem anistias. 

Dessa forma, os únicos critérios fáticos diferenciadores de contribuintes, para que 

possam ou não aproveitar do regime especial favorecido dos programas, consiste na 

oportunidade temporal do interessado, estar ou não estar inadimplente, no momento em que o 

governo lança o programa ou durante o período entre o lançamento até a data limite de 

adesão. 

Esses fatores inusitados de discriminação entre contribuintes, funcionando em 

conjunto com o efeito de inabilitar, em definitivo, determinado grupo de contribuintes, da 

oportunidade de aproveitar os benefícios dos programas, uma vez que estes não incorriam em 

situação de inadimplência naquele momento específico, expressam manifesta lesão à - 

igualdade de oportunidades
289

 -, de promoção determinada pela Constituição ao Estado, como 

meio de realização da Justiça Social290. 

                                                 
289 “Também não é isento de dificuldades o problema da identificação do destinatário da imposição 
constitucional da igualdade de oportunidades, Que ela se dirige ao estado, como titular dos poderes legislativo, 
executivo e jurisdicional, está fora de quaisquer dúvidas. A forma de actuação (pública ou privada, actos 
materiais ou actos jurídicos) não tem qualquer relevância.” CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 319 
“Em outras palavras, o princípio da igualdade das oportunidades, quando elevado a princípio geral, tem como 
objetivo colocar todos os membros daquela determinada sociedade na condição de participar da competição pela 
vida, ou pela conquista do que é vitalmente mais significativo, a partir de posições iguais.” BOBBIO, Igualdade 
e Liberdade, 1996, p. 31 
290 CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, pp. 420/421 



   173 

Assim, a desigualdade imposta pelos programas, através daqueles fatores de 

discriminação, a inadimplência e o tempo, sugere violação da isonomia tributária, princípio 

constitucional expresso. A confirmação dessa suspeita demanda que as normas dos programas 

sejam submetidas a exame de constitucionalidade metódico, a se realizar através dos critérios 

de comparação sistematizados mencionados. 

Inicia-se pela verificação dos fatores de discriminação, como proposto por Celso 

Bandeira de Mello. O primeiro requisito291 induz verificar se o fator de discriminação 

incluído em determinada norma estabelece regime peculiar específico, absoluto e definitivo, a 

determinados sujeitos. 

Observa-se que os Programas de Recuperação Fiscal promovem justamente esta 

indesejável discriminação, quando atribuem regime favorecido aos contribuintes 

inadimplentes em determinado período, que nunca poderá ser acessado pelos demais 

contribuintes, caso venham incorrer no mesmo infortúnio. Para isso, os programas se valem 

do fator temporal como acessório292 da condição de inadimplência, operando ambos 

conjugados na realização da discriminação inválida.  

Os sujeitos desigualados são os contribuintes em geral, cidadãos, imbuídos de direitos 

e deveres a serem distribuídos sob o regime de igualdade previsto nas regras do subsistema 

tributário constitucional. 

O fator temporal completa o discrímen insidioso porque limita o período de adesão, 

impedindo que os inadimplentes posteriores desfrutem do regime favorecido dos programas, 

simplesmente porque incorreram em inadimplência em momento ‘inoportuno’. Observe-se 

 

                                                 
291 Ver nota 281 
292 “No que diz respeito, por seu turno, ao critério temporal, entendemos que le só ode ser leito como critério 
discriminador em caráter acessório, suplementar, quando associado a algum dos demais critérios da regra matriz 
de incidência, por seu caráter eminentemente neutro, se isoladamente considerado.” GONÇALVES, Isonomia na 
Norma Tributária, 1999, p. 50 
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que a fixação da data limite de adesão não possui qualquer motivação jurídica, mas 

apenas justificativa funcional, em razão das conveniências e interesses governamentais. 

Desse modo, conclui-se que os Programas de Recuperação Fiscal estabelecem 

discriminação em favor de determinados sujeitos, desatendendo ao primeiro requisito de 

validade, e então, violam a isonomia constitucional. 

No segundo requisito, está indicado que o fator de discriminação deve estar suposto 

sobre as pessoas, coisas ou situações jurídicas. Nesse caso, verifica-se que, quanto ao fator 

inadimplência, o discrímen está incidente sobre uma situação jurídica específica, e o fator 

temporal, atua em suplemento. Acontece, porém, que o critério de discrímen por 

inadimplência é inidôneo para fins de tratamento favorecido aos infratores.  

Uma vez que os dois fatores atuam necessariamente conjugados, a invalidade de um 

deles implica na invalidade do conjunto. Desse modo, o segundo requisito também não é 

respeitado pelas regras dos programas. 

Observe-se,  porém, que o afastamento do fator temporal, implica na extinção da data 

limite de adesão, e a Isonomia então se restaura, apesar da presença do fator principal de 

discrímen, a inadimplência, porque os regimes especiais de benefícios, que são condicionados 

e voluntários, passam a estar disponíveis a todos os contribuintes eventualmente interessados. 

Registre-se que o fator temporal deve funcionar como elemento neutro, impotente para 

interferir validamente na distribuição de direitos e deveres fundada na Isonomia estatuída na 

Lei Maior293.  

                                                 
293 “25. Em conclusão: tempo, só por só, é elemento neutro, condição do pensamento humano e por sua 
neutralidade absoluta, a dizer, porque em nada diferencia os seres ou situações, jamais pode ser tomado como o 
fator em que se assenta algum tratamento jurídico desuniforme, sob pena de violência à regra de isonomia. Já os 
fatos ou situações que nele transcorreram e por ele se demarcam, estes sim, é que são e podem ser erigidos em 
fatores de discriminação, desde que, sobre diferirem entre si, haja correlação lógica entre o acontecimento, 
cronologicamente demarcado, e a disparidade de tratamento, que em função disto se adota.” MELLO, O 
Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade, 1997, p. 32 
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No exemplo dos programas, o fator tempo assume posição auxiliar, mas que se torna 

decisiva, na consolidação da violação da Isonomia Tributária, em razão dos efeitos funcionais 

desejados pela conveniência governamental. 

 Mantendo-se na sistematização de Celso Bandeira de Mello, examina-se a eventual 

agressão à Isonomia pelos programas, segundo a aplicação das questões de verificação294. 

Quanto à primeira questão, esta indaga sobre o elemento tomado como fator de 

desigualação. No caso dos programas, trata-se do elemento - inadimplência -, que se apresenta 

como inadequado para fins de favorecimento e generalização. 

 A discriminação por inadimplência somente poderia ser admissível na notória 

presença de calamidades295, que se caracterizam pela excepcionalidade e não pela 

generalização. Não existiram calamidades excepcionais que justificassem os programas, e a 

eventual menção a períodos de elevado sacrifício econômico, também não prevalece, porque 

o cenário econômico, antes e depois dos planos, permanece o mesmo, se é que as dificuldades 

não recrudesceram, com o aumento da carga tributária. 

Quanto à segunda questão, diz respeito à - correlação lógica abstrata - entre o critério 

de discrímen e o tratamento jurídico aplicado. Observa-se que esta correlação lógica abstrata é 

inteiramente afrontada porque o critério de discrímen - a inadimplência -, presume infração de 

dever tributário, e o tratamento jurídico aplicado pelos Programas é de - favorecimento do 

infrator -, sem compensação equivalente ao contribuinte regular. 

 

                                                 
294 Ver nota  296 
295 “Por lo que se rifiere a la hipóthesis contemplada en el epígrafe b) de este apartado de las directrices, no es 
normal (y ello es comprensible) que puedan crearse exenciones sobre hechos pasados. Ellos, no obstante, se 
conocen abundantes supuestos en el Derecho español de disposiciones de esta índole, si bien todos ellos 
obedecen a situaciones excepcionales. En efecto, en casos de inundaciones u otras catástrofes colectivas se han 
reconocido para los afectados determinadas exenciones y bonificaciones e igualmente se han praticado 
condonaciones de deudas tributarias ya devengadas pero no satisfechas o bien se han concedido aplazamientos e 
fraccionamientos para el pago de las mismas.” VALCÁRCEL, Irretroactividad de las Leyes y Actos 
Administrativos em Matéria Tributaria, 1985, p. 85 
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A terceira questão sugere verificar se o fator de discrímen adotado realiza tratamento 

diferenciado de indivíduos, adequado com a - lógica do regime jurídico - implantado. 

Observe-se que as normas de indulgência tributárias, como a Remissão e a Ansitia, são 

acolhidas no CTN para aplicação em regime de excepcionalidade. Entretanto, as normas dos 

Programas, com natureza remissória, são editadas sob regime de generalidade. 

Mesmo assim, implantados em regime de generalidade, inapropriado para a natureza 

de seus efeitos, os programas ainda promovem a discriminação, quando não permitem a 

oportunidade equivalente de desfrute para todos os contribuintes. Sendo assim, também 

desatendem à diretriz essencial de um regime de generalização. 

Dessa forma, conclui-se que os programas operam de modo logicamente inadequado 

para com o regime adotado, ainda que impróprio, e a discriminação praticada se mostra 

incompatível com o regime de generalização assumida, desatendendo assim também à terceira 

questão de verificação. 

A quarta questão se dedica à -correlação lógica entre as normas ou ações promovidas 

e o sistema de valores constitucionais -. Diante dessa última questão também fracassam os 

programas, que atentam contra os princípios materiais, a exemplo dos Princípios Republicano, 

da Segurança Jurídica, da Moralidade, e se intenta aqui, quanto à Isonomia Tributária. 

Resta ainda o quinto e último indicador296, que diz respeito a possíveis - 

desequiparações implícitas na norma - que não são expressamente assumidas por esta. Os  

                                                 
296 “43. Ao fim e ao cabo desta exposição teórica, têm-se por firmadas as seguintes conclusões: Há ofensa ao 
preceito constitucional da isonomia quando: I – A norma singulariza atua e definitivamente um destinatário 
determinado, ao invés d abranger uma categoria de pessoas, ou uma pessoa futura e indeterminada. II – A norma 
adota como critério discriminador, para fins de diferenciação de regimes, elemento não residente nos fatos, 
situações ou pessoas por tal modo desequiparadas. É o que ocorre quando pretende tomar o fator ‘tempo’ – que 
não descansa no objeto – como critério diferencial. III – A norma atribui tratamentos jurídicos diferentes em 
atenção a fator de discrímen adotado que, entretanto, não guarda relação de pertinência lógica com a disparidade 
de regimes outorgados. IV – A norma supõe relação de pertinência lógica existente em abstrato, mas o discrímen 
estabelecido conduz efeitos contrapostos ou de qualquer modo dissonantes de interesses prestigiados 
constitucionalmente. V – A interpretação da norma extrai dela distinções, discrímens, desequiparações que não 
foram professadamente assumidos por ela de modo claro, ainda que por via implícita.” MELLO, O Conteúdo 
Jurídico do Princípio da Igualdade, 1997, pp. 47/48 
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Programas também desatendem a esse indicador, uma vez que, de fato, declaram o objetivo de 

incentivo à economia, com atenuação e benefício de contribuintes inadimplentes asfixiados 

pelas dívidas fiscais, porém, em verdade, promovem desequiparação indesejável com o 

manejo de fatores de discriminação inadequados, que impedem a oportunidade de 

beneficiamento equânime aos contribuintes. 

Aproveitando a sistematização de Misabel Derzi297, observe-se que ali são lançados 

critérios pelos quais se elabora e se aplica a lei, em busca da promoção da - igualdade 

material, que não confronte a - igualdade formal. 

O primeiro critério recomenda preservar a segurança jurídica na aplicação da lei 

desaconselhando seu uso diferenciado da lei para situações iguais. Trata-se de recomendação 

referente á aplicação da lei, que não auxilia na análise em curso, que se prende a 

desigualdades promovidas por conteúdo de lei e não por aplicação inadequada. Entretanto, a 

inutilidade desse critério para esta análise, não se presta para auxiliar a demonstração da 

possível validade constitucional dos Programas. 

O segundo critério recorda a necessidade de que o conteúdo da lei não permita 

promoção de privilégios, e este critério condena os Programas de modo cabal, cuja 

desigualdade indevida assinalada, consiste justamente na efetivação de privilégios a alguns 

contribuintes.  

O terceiro critério demanda a observação das desigualdades entre contribuintes 

segundo as capacidades econômicas. Os Programas realizam uma diferenciação entre os 

contribuintes, segundo a capacidade econômica, pela diferenciação de alíquotas, aplicáveis 

sobre o faturamento. Sendo assim, os contribuintes com maiores receitas, recolhem mais, e 

mais cedo amortecem seu passivo fiscal. 

                                                 
297 Ver nota  284 
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 Entretanto, este dispositivo não neutraliza a discriminação indevida realizada pelos 

Programas, que diz respeito à oportunidade de contar com seus benéficios, quando a 

ocorrência de eventual situação de inadimplência. 

Assim o Princípio da Capacidade Contributiva, não exerce nem sofre qualquer 

influência direta dos programas de recuperação fiscal, porque estes deixam de fora parte dos 

contribuintes, por critérios que não correspondem a esta capacidade. 

Registre-se ainda a capacidade reduzida do Princípio da Capacidade Contributiva para 

interferir através de normas de caráter  extrafiscal298,  ressalvado eventual aproveitamento 

extensivo da chamada ‘fórmula da comparação de grupo’299, desenvolvida na jurisprudência 

germânica, compreendida como modalidade humanamente injusta de tributação. 

O quarto critério assinala o dever de considerar as desigualdades econômico-

materiais produzidas pelos fatos da vida real e a busca do reequilíbrio social, como se poderia 

intentar através de ações ou legislações fiscais que fomentassem a redistribuição de renda. Os 

programas também são inertes nesse objetivo, ao menos de modo direto, não se prestando à 

compensação de qualquer desigualdade injusta vigente. 

                                                 
298 “Assim, juntamente com Tipke entendemos que uma norma de alguma forma justificável com ponderações de 
capacidade contributiva é assim uma norma de finalidade fiscal, ainda que o legislador acreditasse seguir 
finalidades extrafiscais. Por conseguinte, norma de finalidade extrafiscal é aquela que de nenhum a forma se 
deixa justificar com ponderações de capacidade contributiva.” YAMASHITA, Confisco como Efeito Tributário 
e sua Proibição Constitucional, 2000, p. 250 
299 “Nesta referência pessoal do princípio geral da igualdade, fica cristalina uma decisão fundamental que liga 
qualquer idéia de justiça à garantia da dignidade humana. Decorre daí que não satisfaz ao princípio da igualdade 
uma diferenciação materialmente justa, importando seja a diferenciação ‘humanamente justa’ (72). Isto ocorre, 
por exemplo, quando um tratamento desigual pode ser justificado em vista de características pessoais, por 
‘fundamentos de peso’. 
Nota 72: Adolf Arndt, NJW 1961, 2153, 2154 (salientado por ele); v. também as outras remissões na nota 70. Na 
jurisprudência da Corte Constitucional Federal (cf. remissões na nota 7), esta aproximação pessoal surge na 
‘fórmula da comparação de grupo’, que determina que o art. 3, par. 1 da Lei Fundamental (igualdade) estará 
‘principalmente ferido, se um grupo de destinatários da norma for tratado de modo diverso de outro grupo de 
destinatários da norma, embora entre ambos os grupos não exista diferença de tal espécie e peso, que justifique o 
tratamento desigual’.” LEHNER, Consideração Econômica e Tributação conforme a Capacidade Contributiva, 
1998, pp. 152/153 
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O objetivo de redistribuição de renda300 demanda que haja um redirecionamento de 

poupança dos mais ricos para os mais necessitados e os Programas não possuem nenhum 

dispositivo expresso ou direcionado neste sentido.  

Por outro lado, é possível presumir uma distribuição de renda nociva produzida de 

modo indireto pelos Programas, que oferecem auxílio justamente aos infratores, ou seja, 

aqueles que não sacrificaram suas rendas em algum momento anterior, ao não recolher 

regularmente os impostos.  

Observe-se que, tempos depois, são exatamente esses infratores poupadores que se 

beneficiam com os novos regimes favorecidos dos programas, duplicando seus benefícios, 

quando acrescentam à poupança antes realizada, uma nova poupança possibilitada pelos 

regimes favorecidos de recolhimento dos programas, que ainda lhes atribui a regularidade 

fiscal necessária à operação irrestrita na atividade econômica.  

Nesse caso, há uma transferência de renda presumível do conjunto de contribuintes da 

sociedade que paga regularmente seus impostos para aqueles que são inadimplentes, que 

levam vantagem competitiva nos dois momentos,  sobretudo no segundo, quando auferem 

regularidade fiscal por regras atenuadas, invertendo o sentido justo de suporte dos encargos 

públicos e desfrute dos serviços e oportunidades oferecidas pelo aparelho estatal. 

O quinto critério sugere que se verifique o acertado manejo dos diversos 

instrumentos de incentivo fiscal, com vistas a fomentar o desenvolvimento econômico. Os 

Programas de Recuperação Fiscal declaram pretender efeitos justamente nesse sentido, mas o 

fazem de modo equivocado, injusto e ineficiente para com este objetivo, como será visto 

adiante, a respeito normas programáticas  da ordem econômica. 

                                                 
300 “La justice fiscale semble donc relever de la jusice legále, car le droit fiscal règle les repártitions et non pas 
l’équilibre dans les transactions. La fiscalité, étant basée sur le raport d’égalité devant exister entre l’ampleur de 
l’effort ou du sacrifice exiges par le droit fiscal et la consistance du patrimoine social dont chacun dispose, 
semble relever à l’abri de tout doute de l‘égalité géometrique aristotelicienne propre à la justice distributive.” 
STEICHEN, La Justice Fiscale, 2002, p. 247 
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Assim, também pela sistematização de critérios da autora citada, os Programas de 

Recuperação Fiscal conflitam com o modelo de isonomia tributária desejada na constituição, 

uma vez que não promovem uma igualdade material condizente com a igualdade formal. 

Urge ainda submeter o conteúdo das normas dos Programas de Recuperação Fiscal aos 

juízos de avaliação de - igualdade coletivista - informados por Godoi301, nos termos das 

correntes jurídicas mais recentes. 

Constata-se então, mais uma vez, a incompatibilidade dos programas para com a 

realização de uma Igualdade que atenda as expectativas do meio social. Isso porque os 

Programas não promovem o tratamento dos indivíduos como iguais, no sentido proposto por 

Dworkin, porque autorizam benefício inopinado e inusitado aos contribuintes inadimplentes, 

que não pode ser aproveitado pelos demais. 

Essa promoção de benefícios deixa de tratar os indivíduos como iguais porque não 

oferece benefício compensatório aos contribuintes regulares e traduz manifesto desrespeito ao 

valor intrínseco do indivíduo como contribuinte fiscal regular, conspirando contra a lealdade 

assumida pelos membros da sociedade, que se mantiveram cumpridores com seus deveres 

coletivos de sacrifício no suporte dos encargos públicos. 

Atuando em sentido contrário, os Programas facilitam exatamente a agressão a um 

outro princípio do direito, o de impedir benefício com a própria torpeza302, incondizente com 

qualquer sentido de justiça individual ou coletiva. 

Tomando, por sua vez, a argumentação de Habermas, constata-se que o fator - situação 

de inadimplência de contribuintes -, não expressa vigor suficiente para assumir relevância 

                                                 
301 Ver nota  266 
302 “Um princípio como ‘Nenhum homem pode beneficiar-se de seus próprios delitos’ não pretende (nem 
mesmo) estabelecer condições que tornem sua aplicação necessária. Ao contrário, enuncia uma razão que conduz 
o argumento em uma certa direção, mas (ainda assim) necessita de uma decisão particular. Se um homem 
recebeu ou está na iminência de receber alguma coisa como resultado direto de um ato ilícito que tenha praticado 
para obtê-la, então essa é uma razão que o direito levará em consideração ao decidir se ele deve mantê-la.” 
DWORKIN, Levando os Direitos a Sério, 2002, p. 41 
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como elemento de discrímen, simplesmente porque não é possível aferir se tal situação 

decorreu de infortúnio, incompetência ou mesmo má fé do inadimplente fiscal.  

Desse modo, não é possível estabelecer um discurso comunicativo convincente, que 

justifique a construção de critérios de igualação fundados na inadimplência de uns e a 

regularidade de outros, a menos que seja a favor destes últimos. Essa desigualação, porém, já 

é realizada naturalmente pelo sistema jurídico, quando estabelece sanções aos que incorrerem 

infrações legais, uma vez que recolhimento de tributos é obrigação jurídica.   

 

7.5 - Uma Síntese a Respeito dos Princípios Materiais Axiológicos 

 

 Nesse capitulo, os Programas de Recuperação Fiscal foram analisados sob o lume de 

quatro princípios axiológicos da Constituição e em todos estes restaram assinaladas 

incompatibilidades das disposições dos programas com o acervo de valores constitucionais 

que aqueles princípios representam. 

Os quatro princípios abordados, por ordem, o Princípio Republicano, o Princípio da 

Segurança Jurídica, o Princípio da Moralidade e o Princípio da Isonomia Tributária, admitem 

equiparação de qualidade, no aspecto jurídico filosófico,em razão dos valores que guarnecem, 

conforme a sistematização de Max Scheller303, porque todos quatro são, de modo equivalente, 

duradouros, indivisíveis e essenciais para a satisfação social e de percepção espiritual. 

Entretanto, cabe registrar, que as ofensas efetivadas pelos Programas de Recuperação 

Fiscal contra o sistema axiológico constitucional, assumem potencial suficiente para justificar 

julgamento robusto de inconstitucionalidade, sobretudo em razão da investida que impelem 

sobre os Princípios Republicano e da Igualdade. 

                                                 
303 Ver nota  164 
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Isso porque, embora os Princípios da Moralidade e da Segurança Jurídica devam ser 

considerados na mesma relevância dos outros dois, em verdade, a gravidade das lesões que 

suportam em razão dos Programas, por si só, não seriam capazes de justificar por completo o 

julgamento de inconstitucionalidade. 

Não se trata de tomá-los como princípios acessórios, mas de admitir que o cerne da 

argumentação que constata a inadequação dos Programas com os princípios constitucionais 

assume sua densidade decisiva exatamente no que diz respeito às violações dos Princípios 

Republicano e da Isonomia304.  

A transgressão do Princípio da Moralidade emerge como efeito extensivo das 

violações aos demais princípios fraudados, inclusive o da Segurança Jurídica, em razão do 

funcionamento integrado desses princípios na estrutura de valores constitucional. Isso 

significa que, no caso dos Programas de Recuperação Fiscal, se não houvesse a infração 

principal sobre os demais princípios, não subsistiria a lesão ao Princípio da Moralidade 

Pública. 

Quanto ao Princípio da Segurança Jurídica305, ou sobreprincípio, este perde força em 

razão do transcurso temporal desde a edição dos programas até o momento de eventual 

decisão judicial futura de inconstitucionalidade, e da presunção de constitucionalidade 

pacificada que este decurso temporal sugere, quando então são licitamente adquiridos direitos 

                                                 
304 “Por outro lado, a relação entre moralidade e os demais princípios constitucionais é inequívoca. Moralidade e 
República são indissociáveis, nos termos acima já destacados. Tal como esplendidamente exposto por Souto 
Maior Borges, verifica-se uma hierarquização constitucional de princípios. Dentre todos os princípios 
constitucionais, destaca-se o da igualdade. Lembrando Francisco Campos, o ilustre Souto Maior anotava que a 
isonomia era o protoprincípio.” JUSTEN Fº, O Princípio da Moralidade Pública e o Direito Tributário, 1994, p. 
55  
305 “Alguns princípios, como o da segurança jurídica e o princípio de confiança do cidadão, podem ser tópicos ou 
pontos de vista importantes para a questão da retroactividade, mas apenas na qualidade de princípios 
densificadores do princípio do estado de direito eles servem de pressuposto material à proibição de 
retroactividade das leis. Não é pela simples razão de o cidadão ter confiado na não-retroactividade das leis que a 
retroactividade é juridicamente inadmissível; mas o cidadão pode confiar na não-retroactividade quando ela se 
revelar ostensivamente inconstitucional perante certas normas ou princípios jurídico-constitucionais.” 
CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 260 
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e produzidos efeitos irreparáveis, que desaconselham a nulificação dos programas desde a 

origem, quando teria sido infringido o Princípio da Segurança Jurídica. 

Isso quer dizer, que o Princípio da Segurança Jurídica passa a funcionar, também, no 

sentido favorável aos contribuintes aderentes aos programas, para impedir que sobrevenham 

decisões judiciais que desconheçam dos direitos legalizados dos aderentes, exigindo então 

uma solução que harmonize - a restauração da segurança - fraudada pelo inopinado dos 

programas com - a expectativa de segurança - dos contribuintes aderentes. 

Nessas circunstâncias, a violação original do Princípio da Segurança Jurídica, por si 

mesma, não assume potência suficiente para sustentar solitariamente um julgamento de 

inconstitucionalidade total com declaração de nulidade, tendo em vista o necessário 

sopesamento que reclama com a atuação deste mesmo princípio, em favor da preservação da 

vigência dos Programas. 

Em síntese, conclui-se que o sistema de valores constitucional torna-se violentado 

pelos Programas de Recuperação Fiscal pela colisão direta destes com os Princípios Materiais 

Republicano e da Igualdade, com efeito extensivo sobre o Princípio da Moralidade Pública, 

devendo o Sobreprincípio da Segurança Jurídica ser restaurado na sua plenitude306 pela 

recomposição das lesões aos Princípios Republicano e da Igualdade, conjugada com a 

ponderação de interesses concorrentes de contribuintes originais fraudados e contribuintes 

aderentes.  

 

 

 

                                                 
306 “Transportando-se a reflexão para domínio dos sobreprincípios, em particular o da ‘segurança jurídica’, é 
possível dizermos que não existirá, efetivamente, aquele valor sempre que os princípios que o realizem foram 
violados. Tratando-se de entidades axiológicas – onde, como vimos, o teor de subjetividade é decisivo para 
identificar resultados -, não cabe atinarmos a dados quantitativos, motivo pelo qual não se cogita de saber se uma 
única transgressão consolidada é suficiente, ou se o juízo de reconhecimento requer uma sucessão delas.” 
CARVALHO, Tributo e Segurança Jurídica, 2003, p. 363 
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CAPÍTULO 8 - NORMAS PROGRAMÁTICAS CONSTITUCIONAIS DA ORDEM 

ECONÔMICA E INSTRUMENTOS EXTRAFISCAIS 

 

 A inclusão de um programa de ação na Constituição, determinante para atuação dos 

governos em favor das sociedades que representam, se constitui em técnica recente, 

implementada nas constituições do século XX, inspiradas nas ideologias socialistas 

preconizantes de um modelo de Estado voltado para interesses coletivos307. 

 Esses programas de ações plasmados em dispositivos constitucionais tornam-se 

conhecidos como normas programáticas, normas fim, normas tarefa, de largo conhecimento 

da doutrina jurídica, onde pontifica a obra de Canotilho308, suficiente para os esclarecimentos 

necessários a sua compreensão, sobretudo na sua qualidade de fundamento para normas 

infraconstitucionais instituintes de programas governamentais. 

 

 

 

                                                 
307 “Segundo o modelo do constitucionalismo liberal, não compete ao Estado guiar a sociedade civil para a 
realização de fins comuns. A grande, senão única, tarefa estatal consiste em propiciar, sob a égide de leis gerais, 
constantes e uniformes, condições de segurança – física e jurídica – à vida individual. Compete a cada indivíduo 
fixar suas finalidades de vida, no respeito às leis asseguradoras de uma convivência harmoniosa de escolhas 
individuais. Em radical oposição a esta nomocracia estática, a legitimidade do Estado contemporâneo passou a 
ser a capacidade de realizar, com ou sem a participação ativa da sociedade – o que representa o mais novo 
critério de sua qualidade democrática -, certos objetivos predeterminados.” (...) “O Estado Social é, pois, aquela 
espécie de estado Dirigente em que os Poderes públicos não se contentam em produzir leis ou normas gerais, 
mas guiam efetivamente a coletividade para o alcance de metas predeterminadas.” COMPARATO, Ensaio sobre 
o Juízo de Constitucionalidade de Políticas Públicas, 2002, pp. 55/56 
308 “Umas vezes identificadas com princípios (sobretudo político-constitucionais), outras vezes deles 
diferenciadas, as normas-fins e as normas-tarefa (geralmente designadas por ‘normas programáticas’), 
pressupõem, em primeiro lugar, o delicado problema da própria distinção entre fins e tarefas.” (...) “Quando 
confrontadas com os fins, as tarefas aparecem geralmente caracterizadas por um elemento específico: o dever 
jurídico. É uma idéia que carece de explicação suplementar e de articulação com posições anteriormente 
defendidas. Significa ela que a realização de tarefas se assume como tendo um carácter de ‘imposição 
instrumental’, ou melhor, com dever de actividade finalisticamente orientado.” Constituição Dirigente e 
Vinculação do Legislador, 1994, p. 286 
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 As normas programáticas309 então podem ser acolhidas como aquelas de localização 

constitucional que contêm diretrizes de ação às estruturas estatais em favor de melhorias de 

vida para a sociedade. 

 Relevante destacar a distinção informada por Grau entre normas programáticas e 

normas-objetivo310, na qual atribui a primeira qualificação apenas para normas de hierarquia 

constitucional, que, por sua vez, podem comportar também princípios, programas, normas de 

conduta e de organização e somente fins a atingir. 

 As normas programáticas podem estar dirigidas para qualquer tipo de interesse social, 

entre eles, e dos mais importantes, a atividade econômica, quando constituem parte 

substancial da constituição econômica311. Além disso, sua localização constitucional lhes 

atribui a mesma hierarquia das demais normas da Constituição, sejam regras ou princípios312.  

                                                 
309 “Em muitos preceitos constitucionais que contêm ‘normas programáticas’ (determinações dos fins do Estado 
ou definição de tarefas estaduais) é possível detectar uma imposição expressa ou implicitamente concludente, no 
sentido de o legislador concretizar os ‘grandes fins’ constitucionais (ex.: ‘construção de uma sociedade sem 
classes’, ‘transição para o socialismo’, ‘apropriação coletiva dos meios de produção’, ‘respeito pela dignidade da 
pessoa humana’, ‘repartição igualitária da riqueza’, ‘garantir a independência nacional’, etc). Estas normas são 
todas directivas materiais constitucionais e assumem relevo de uma tripla forma: (1) como imposições, 
vinculando o legislador, de forma permanente, a sua realização; (2) como directivas materiais, vinculando 
positivamente os órgãos concretizadores; (3) como limites negativos, justificando a possibilidade de censura em 
relação aos actos que as contrariam.” Idem, p. 315 
310 “Não há superposição entre as normas programáticas e as normas-objetivo. Distintamente destas, que definem 
fins a alcançar, as normas programáticas estipulam princípios e programas tanto de conduta e de organização, 
quanto a atinentes de fins a cumprir. Vale dizer: os dois conceitos coexistem, não se excluindo um ao outro, dado 
que colocados em níveis diversos. Distintos os critérios desde os quais são construídas as noções de norma-
objetivo e de norma-programática – o critério da primeira é o conteúdo da norma, ao passo que o critério da 
segunda é a eficácia dela – não são paralelas, mas assimétricas.”(...) “De mais a mais – e esta observação elide de 
modo definitivo qualquer confusão que se pretendesse estabelecer entre as duas noções – a qualificação de 
programática é atribuível única e exclusivamente às normas constitucionais, ao passo que as normas-objetivo 
ocorrem também, e proliferam, na legislação infraconstitucional.” GRAU, Direito, Conceitos e Normas 
Jurídicas, 1988, pp. 150/151 
311 “A Constituição Econômica não é, pois, um conceito abarcando uma ordem económica efectiva, mas sim uma 
tarefa, uma idéia dirigida ao futuro.” MOREIRA, Economia e Constituição, 1974, p. 20 
312 “A matéria constitucional é de difícil demarcação, estando os autores mais de acordo com os pontos mínimos 
que não podem deixar de figurar em toda a Constituição, do que sobre as questões que não possam ter acesso a 
uma Constituição. Essas tergiversações doutrinárias são de pequeno alcance, ante o fato inconteste de que tudo 
que se insere na Constituição passa a beneficiar-se do seu regime próprio. Portanto, são de pouco ou nenhum 
alcance a classificação das normas constitucionais entre aquelas que teriam matéria dessa natureza e aquelas 
outras que só constitucionais seriam por integrarem o corpo da Lei Maior.” BASTOS, Existe Efetivamente uma 
Constituição Econômica ?, 2002, p. 95 
Comentário: Sobre o mesmo tema, o célebre trabalho do Prof. Bachof, da Universidade de Tubingen (Normas 
Constitucionais Inconstitucionais, Almedina, 1994) e os comentários a esta obra em BARROSO, Interpretação e 
Aplicação da Constituição, p. 204 e passim  
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 A justificativa econômica como valor ponderável, então, assume relevância pelo 

atendimento a normas programáticas insculpidas nos objetivos fundamentais e princípios de 

ordem econômica constitucionais, que determinam a efetivação de legislações e ações de 

conteúdo finalístico, de preenchimento discricionário313, que se constituem em políticas de 

incentivo à atividade econômica. 

 Os Programas de Recuperação Fiscal emergem no ordenamento ancorados nessa 

justificativa, que, comungada com sua notória vigência pacificada, fortalece a presunção de 

sua constitucionalidade, a despeito das agressões a princípios axiológicos apontadas. 

Essa realidade fática é capaz de influenciar julgamentos judicantes sobre sua própria 

constitucionalidade, no que diz respeito à isonomia, considerando que os julgamentos 

judiciais podem ser assentados sobre normas, mas também são sustentados sobre ‘políticas’, 

tal como registrado por Dworkin314 para casos difíceis. 

 Como visto antes, o professor estadunidense diferencia ‘princípios’ e ‘políticas’ como 

padrões distintos de influência em decisões judiciais sobre casos difíceis. Nesse sentido, os 

‘princípios’ são descritos como padrões que buscam resguardar valores sociais essenciais, a 

exemplo da justiça e da igualdade, enquanto que as ‘políticas’ são padrões315 que assinalam 

 

                                                 
313 “Assim, desde logo, formulam-se reticências quando, sem qualificações ulteriores, se insiste na diferenciação 
entre normas e princípios com base no facto de as primeiras conterem uma directiva imediata para determinado 
círculo de questões e os segundos exigirem uma posterior ‘concretização normativa’ para serem susceptíveis de 
aplicação. A distinção, sem quaisquer outras precisões, é inconseqüente em numerosas questões constitucionais, 
pois muitas normas (normas programáticas, normas fim) carecem também de ‘concretização’, sendo 
precisamente esse um dos problemas fundamentais da constituição dirigente.” CANOTILHO, Constituição 
Dirigente, 1994, p. 280 
314 Ver nota  192 
315 Comentário: Registre-se aqui a nomenclatura de Eros Grau, que nomeia como ‘diretrizes’ ou ‘normas-
objetivo’, a essas ‘políticas’ referidas por Ronald Dworkin, segundo a tradução brasileira: “Enquanto 
instrumentos de governo, então, o direito passa a ser atuado tendo em vista a implementação de políticas 
públicas, políticas referidas a fins múltiplos e específicos. Pois a definição dos fins de tais políticas é enunciada 
precisamente nestas normas-objetivo, que, mercê disso, passam a determinar os processos de interpretação do 
direito.” GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 2000, p. 178. (...) “Por certo que às diretrizes às 
quais faz alusão Dworkin correspondem efetivas normas-objetivo.” Idem, p. 179 (Registre-se ainda que Eros 
Grau aparta as categorias das normas-objetivo, acima descritas, das normas programáticas ) 
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 objetivos de melhorias sociais, que justificam legislações ou ações, e são capazes de legitimar 

fundamentações de decisões judiciais orientadas para sua ratificação. 

 Em algumas situações, a distinção entre os dois tipos de padrões influentes em 

julgamentos, denominados como ‘políticas’ e ‘princípios’, pode perder o sentido316, a 

depender da extensão atribuída ao conteúdo de qualquer deles, sem que deixem, no entanto, 

de se manter como fatores interferentes na formação racional jurídica de decisões judiciais. 

A exposição dos argumentos mencionados permite então admitir duas conclusões:  

- Primeiro, normas constitucionais que fixam objetivos de melhorias sociais (‘políticas’) são 

padrões de influência em decisões judiciais, potencialmente ponderáveis com outras normas 

componentes do sistema constitucional e legitimantes de normas de comportamento 

(legislações) e ações (políticas públicas) implementadas para sua efetivação; 

- Segundo, de modo aproximado, as normas que fixam de objetivos sociais (‘políticas’) 

podem ser tomadas como tipos de ‘princípios’, introduzidas no sistema constitucional sob a 

modalidade de normas programáticas317; 

Assim, as legislações infraconstitucionais e as ações estatais de natureza econômica 

podem ser assumidas como legitimadas pelo atendimento ao núcleo programático da 

constituição econômica, e a conveniência e conteúdo de sua produção ou modo de 

implemento, ficam por conta da discricionariedade política do órgão estatal encarregado de  

                                                 
316 “A distinção pode ruir se interpretarmos um princípio como a expressão de objetivo social (isto é, o objetivo 
de uma sociedade na qual nenhum homem beneficia-se de seu próprio delito) ou interpretarmos uma política 
como expressando um princípio (isto é, o princípio de que o objetivo de que a contém é meritório) ou, ainda, se 
adotarmos a tese utilitarista segundo a qual os princípios de justiça são declarações disfarçadas de objetivos 
(assegurar a felicidade ao maior número). Em alguns contextos a distinção tem usos que se perdem, quando ela 
desmorona dessa maneira.” DWORKIN, Levando os Direitos a Sério, 2000, p. 36 
317 Comentário: Unificamos aqui a qualificação dos princípios da ordem econômica como normas programáticas, 
porque, ainda que se os considere como normas-objetivo, este tipo de norma também atua de modo equiparado 
aos princípios, segundo esclarecimento do Eros Grau, quando aproveitada na função interpretativa, que é aquela 
que se presta a este trabalho: “O mercado apenas resiste às contradições do capitalismo na medida em que 
ordenado e conformado pela mão visível do Estado, instrumentada por um direito por ele posto, comprometido 
com a preservação do mercado, a serviço da fluência da circulação mercantil. Daí por que persiste a relevância 
daquelas normas, seja como indicativas dos fins de políticas públicas a serem implementadas, seja para 
interpretação do direito. Neste último sentido, as normas-objetivo cumprem papel análogo ao dos princípios.” 
GRAU, Ensaio e Discurso, 2003, p. 126.  
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implantá-las, desde que destinadas, suficientes e satisfatórias para a efetivação dos objetivos 

traçados na Constituição. Os Programas de Recuperação Fiscal são exemplo de legislação e 

ação desta qualidade. 

Observe-se que a referência a ‘políticas’, como padrão influente em julgamentos, 

sustentado em fonte externa ao direito positivo, está constatada na prática decisória do 

julgador318, mas, uma das averiguações mais importantes que se realiza em julgamentos, 

consiste justamente na apreciação de eventuais razões de ‘política’ que inspiraram ao 

legislador na produção da norma. 

Desse modo, o julgador apreciará a validade da norma segundo o fundamento e a 

densidade da ‘política’ assumida pelo legislador na origem, a ser compatibilizada com o 

acervo de valores contidos nos princípios constitucionais e outras ‘políticas’ concorrentes a 

serem atendidas. Em concomitância, o julgador também apreciará a validade da norma 

segundo a adequação dos presumíveis efeitos que sua aplicação será capaz de produzir para 

efetivar a ‘política’ que a justifica. 

Em finalização, verifica-se que a obrigatoriedade da promoção de ‘políticas’, quando 

exercida ou atendida pelo legislador, se legitima na Constituição e devem ser conformadas 

com as normas programáticas. Desse modo, a apreciação do julgador quanto à validade das 

‘políticas’, entre outras investigações, deverá também realizar ponderação entre os princípios 

axiológicos e normas programáticas319. 

Por tudo isso, o exame de constitucionalidade dos Programas de Recuperação Fiscal 

demanda a análise de sua compatibilidade com os princípios constitucionais materiais, 

                                                 
318 Ver nota  210 
319 “De onde se segue que o juízo de validade de uma política – seja ela empresarial ou governamental – não se 
confunde nunca como o juízo de validade das normas e dos atos que a compõem. Uma lei, editada no quadro de 
determinada política pública, por exemplo, pode ser inconstitucional, sem que esta última o seja. Inversamente, 
determinada política governamental, em razão de sua finalidade, pode ser julgada incompatível como os 
objetivos constitucionais que vinculam a ação do Estado, sem que nenhum dos atos administrativos praticados 
ou nenhuma das normas que a regem, sejam, em si mesmos, inconstitucionais.” COMPARATO, Ensaio sobre o 
Juízo de Constitucionalidade de Políticas Públicas, 2002, p. 58 
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inclusos os princípios setoriais tributários e os da ordem econômica, estes últimos quase 

sempre assumidos na condição de normas programáticas.  

Nesse sentido, a compreensão da integração dos Programas de Recuperação Fiscal 

com as normas programáticas constitucionais da ordem econômica dever ser iniciada por uma 

revisão do modo jurídico como ocorre a intervenção do Estado na economia. 

 

8.1  -  Intervenção do Estado no Domínio Econômico – uma Revisão 

 

Estado é a expressão contemporânea com que se denomina a organização formal 

política da sociedade, que se instala pela edição e promulgação de uma Constituição.  

O Estado como instituição se legitima no plano ético, pelos objetivos de assegurar a 

ordem, a paz e promover a justiça comunitária necessária à realização pessoal do indivíduo320, 

atuando para harmonizar e amalgamar os interesses privados e coletivos espontâneos, 

interativos na vida social que, não raro, são conflitantes. 

Nesse sentido, não é difícil concluir que a própria existência do Estado e da ordem 

jurídica significa uma intervenção, e todas as atividades praticadas pelo Estado, direta ou 

indiretamente, repercutem sobre os indivíduos e grupos sociais, para cumprimento das 

funções que lhe são delegadas na qualidade de representante personificado e efetivo da 

vontade coletiva unificada, que se expressa pelos corpos políticos formais competentes. 

A vida dos indivíduos e grupos sociais consiste sobretudo na autodeterminação em  

busca da satisfação individual de seu bem-estar e segurança, em grande parte fundados ou 

complementados em interesses econômicos, que também se tornam objeto da atuação estatal, 

no sentido do direcionamento das ações dos agentes privados. 

                                                 
320 ZIPPELIUS, Teoria Geral do Estado, 1997, p. 150.  
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O grau e as formas de intervenção do Estado na vida social, no entanto, evolui com as 

mudanças das necessidades desta, como se observa no processo histórico, pela ampliação das 

funções do Estado, desde as originais restritas tarefas de proteção externa e segurança interna 

(Etat Gendarme), até o extremo de alguns Estados atuais, ainda existentes, de economia 

planificada, organizados sob inspiração das doutrinas socialistas mais ortodoxas, que 

promovem o dirigismo econômico pleno da sociedade, através da coletivização dos meios de 

produção. 

O modelo de Estado predominante, porém, se origina no chamado Estado liberal de 

direito, que tem sua ação limitada à preservação da ordem e segurança internas e à garantia 

dos direitos fundamentais liberais – liberdade e propriedade321. Nesse modelo, o Estado de 

Direito, exerce função negativa, pela imposição de controle aos poderes do Estado, e função 

constitutiva, pela promoção dos princípios estruturais democráticos322.  

Esse modelo situa-se a meio caminho dos extremos antes citados, e seus exemplos 

reais, podem ser observados entre os chamados países desenvolvidos, onde vem se tornando 

conhecido como Estado Subsidiário323, que relega preferencialemtne à própria sociedade 

solução de seus problemas, mantendo gradação e modalidades variadas de intervenção estatal 

na pluralidade de interesses e ações da dinâmica social. 

Sendo assim, considerando que o componente econômico da vida social, consiste em 

determinante essencial do bem-estar coletivo, seja pela riqueza disponível aos indivíduos para 

satisfação de suas necessidades, ou seja pelo conforto físico e intelectual trazido pelas 

comodidades tecnológicas disponíveis, temos então, que as relações econômicas se  

 

 

                                                 
321 CANOTILHO, Estado de Direito, 1999, pp. 26 e 27 
322 ZIPPELIUS, Teoria Geral do Estado, 1997, p. 391. 
323 “O Estado Subsidiário reflete um novo relacionamento entre Estado e Sociedade, no qual a Sociedade tem a 
primazia na solução dos seus problemas, só devendo recorrer ao Estado de forma subsidiária.” TORRES, O 
Princípio da Transparência Fiscal, 1996, p. 8 
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apresentam como campo privilegiado e constante da atuação estatal, sobretudo através 

das leis, normas de Direito, que regulam as relações recíprocas de toda a convivência civil. 

Diversos textos clássicos na cultura ocidental apresentam exemplos históricos da 

atuação do Estado, como organismo político, com efeitos coercitivos sobre os interesses 

econômicos dos indivíduos das sociedades que os editaram, 

Atuação estatal mais próxima do que conhecemos hoje como intervenção sobre o 

domínio econômico, pode também ser recordada na menção de Aristóteles à decisão do tirano 

Dionísio, da Sicília, de expulsar de Siracusa o homem que adquiriu todo o ferro das forjas 

para vendê-lo depois por preço duas vezes maior324, contra os interesses do chefe de Estado, 

inspirado no interesse coletivo. 

Nos tempos atuais, onde a afirmação das ideologias distributivas enxergam o Estado 

como o agente ideal de promoção da justiça social e material, têm sido atribuídos àquele, na 

qualidade de representante formal da vontade geral, cada vez mais funções e deveres para 

satisfação das necessidades coletivas, produzindo acirrada discussão sobre os ideais, poderes e 

limites do Estado na sua eventual atuação na ordem econômica325. 

O estudo desses limites exige a análise de todas as formas pelas quais pode ocorrer a 

interferência da atuação estatal sobre o ambiente econômico, desde a mais incisiva, que seria 

a operação de atividade econômica, stricto sensu, por órgãos do próprio Estado, até a mais 

frugal, que se contenta com a simples fiscalização da prática daquelas atividades pelos 

agentes privados, sujeitos apenas à ‘mão invisível’ do chamado livre mercado. 

                                                 
324 “Na Sicília, um homem que obtivera vários depósitos de dinheiro apoderou-se dos ferros das forjas. Quando 
os mercadores vieram de todas as partes para obtê-los, só ele pode vendê-los, contentando-se com o dobro, de 
maneira que o que lhe custara cinqüenta talentos, vendia por cem. Dionísio, o tirano, informado do caso, não 
confiscou seu lucro, mas ordenou-lhe que saísse de Siracusa, por ter imaginado, para enriquecer, um expediente 
prejudicial aos interesses do chefe de Estado. Aquele homem tivera a mesma idéia de Tales: ambos do 
monopólio fizeram uma arte.” A Política, 1988, p. 30 
325: “(...) 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, A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988, 2000, p. 53 
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Antes disso, porém, há de se compreender, que as formas de atuação do Estado na vida 

social, segundo suas funções, são diversas, decorrentes sobretudo dos poderes básicos de 

legislar, executar e julgar. Ademais, o Estado interfere em diversos segmentos de interesse da 

vida social, como são a religião, costumes, proteção do indivíduo, etc, que não possuem 

vínculo direto com a economia. 

Dessa forma, há de se delimitar, de início, o que se entende por intervenção do Estado 

no domínio econômico, fixando o chamado ‘ponto zero de intervenção’, que assumimos como 

aquele revelado por Vital Moreira326, quando entende que a atuação estatal na ordem 

econômica apenas para manutenção da ordem, da segurança e da paz, típica do modelo 

original do Estado Liberal, que ainda não se constitui em intervenção específica no domínio 

econômico, porque essas ações decorrem das próprias funções essenciais do Estado, que delas 

não pode se furtar. 

Em seguida, cabe aproveitar o esclarecimento de Washington Peluso Albino de 

Souza327, que a expressão - intervenção no domínio econômico - se refere a atuação no 

‘domínio privado’, onde a presença do Estado é interventiva porque indesejável. 

Entre as diversas classificações desenvolvidas em estudos da matéria, recorda-se 

aquela organizada por Grau, quanto às formas de intervenção do Estado no domínio 

econômico, que diferencia a ‘intervenção do Estado no domínio econômico’, da ‘intervenção 

do Estado sobre o domínio econômico’. 

No primeiro caso, temos a atuação do Estado como agente econômico efetivo na 

condição de gestor, controlador ou participante, quando pode vir a realizar a intervenção por 

absorção total da atividade, excluindo a participação de outros agentes privados, como nos  

 

                                                 
326 apud. SCAFF, Responsabilidade do Estado Intervencionista, 1990, p. 37. 
327 Primeiras Linhas de Direito Econômico, 1999, p. 322. 
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monopólios, ou por participação, quando se permite a atuação de outros agentes privados na 

atividade, em paralelo. 

No segundo caso, temos a atuação do Estado sobretudo como emitente de normas de 

regulação sobre a atividade econômica praticada pelos agentes privados, e que envolvem a 

atuação do Estado com todas suas funções potenciais, no sentido de controlar operações e 

resultados daquela atividade. 

Nessa segunda forma de intervenção, sobre o domínio econômico, poderiam ser 

utilizadas dois tipos de normas: as diretivas (atuação por direção), que exige comportamento 

determinado do agente privado, sob pena de sanção, e as normas indutivas (atuação por 

indução)328, onde o Estado apenas faculta aos agentes determinado comportamento, que será 

favorecido por incentivos a suas atividades. 

 Sendo assim, segundo a dicotomia descrita, temos que a atuação do Estado por meio 

de normas de incentivo fiscal, não se enquadram no tipo intervenção no domínio econômico, 

trata-se, portanto, de intervenção do Estado sobre o domínio econômico. 

Localizadas nessa segunda classe, as normas de incentivo fiscal também não se 

enquadram como diretivas, mas na qualidade de - normas indutivas -, uma vez que o incentivo 

que promovem, em regra, apenas tornam disponíveis aos contribuintes interessados 

facilidades excepcionais eximativas da exação tributária comum, desde que atendida 

determinada situação. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328 GRAU, O Direito Posto e o Direito Pressuposto, 2000, pp. 22/23 
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8.2 – Políticas Públicas, Funções Estatais de Atuação na Economia e Política Fiscal por 

meio de Normas Tributárias 

 

A intervenção do Estado sobre o domínio econômico por meio de legislação 

infraconstitucional deve ocorrer sob direção das chamadas normas constitucionais 

programáticas, que traçam os objetivos a serem perseguidos pelos governos, na realização dos 

bem estar e do desenvolvimento da sociedade. 

Essa legislação vem instituir os planos de ação governamental no sentido daqueles 

objetivos, que constituem as chamadas políticas públicas. 

Entende-se como Políticas Públicas329 as ações de planejamento e operacionais 

patrocinadas por um governo, no sentido de atender as necessidades coletivas básicas ou de 

melhoria o nível de qualidade de vida da população que representa. 

As políticas públicas são promovidas para dar efetividade aos fins coletivos e valores 

sociais plasmados na Constituição, e são aplicadas segundo a orientação ideológica 

comprometida pela corrente política vencedora do processo eleitoral.  

Dessa forma, tornou-se comum denominar as diversas ações, atividades330 ou planos 

setoriais de governo como políticas públicas, que representam a efetivação daqueles valores 

sociais, de modo adaptado, a um segmento específico de atividade econômica ou social. 

 

  

                                                 
329 “Políticas públicas são programas de ação governamental visando coordenar os meios à disposição do Estado 
e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.” 
BUCCI, Direito Administrativo e Políticas Públicas, 2002, p. 241 
330 “Mas, se a política deve ser claramente distinguida das normas e dos atos, é preciso reconhecer que ela acaba 
por englobá-la como seus componentes. É que a política aparece, antes de tudo, como uma atividade, isto é, um 
conjunto organizado de normas e atos tendentes à realização de um objetivo determinado. O conceito de 
atividade, que é também recente na ciência jurídica, encontra-se hoje no centro da teoria do direito empresarial 
(em substituição ao superado ‘ato de comércio’) e constitui o cerne da moderna noção de serviço público, de 
procedimento administrativo e de direção estatal da economia.” COMPARATO, Ensaio sobre o Juízo de 
Constitucionalidade de Políticas Públicas, 2002, p. 57 
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Assim, existem como políticas públicas: a política educacional, a política agrícola, a 

política de saúde, além da política econômica331 e da política fiscal, objetos deste trabalho. 

A atuação do Estado na economia, nos termos do art. 174, caput, deve ocorrer como 

agente normativo e regulador, exercendo as funções de - fiscalização, incentivo e 

planejamento -, sendo esta última a coordenadora das duas primeiras e orientadora das 

iniciativas do setor privado. 

Então, quando o aparelho estatal é utilizado naquelas funções, com intenção de 

produzir efeitos sobre a atividade econômica, estará praticando Política Econômica, e por 

conseguinte, política pública, entre as quais, eventualmente, política fiscal. 

Quanto à primeira função, planejamento, sua composição é eminentemente técnica e 

política. Sua característica de - ausência de imperatividade - muitas vezes leva a crer na 

inexistência de conteúdo jurídico nas suas diretivas. Discorda, porém, Laubadère332, em 

análise da planificação estatal francesa, quando afirma que o conteúdo jurídico do Plano está 

na obrigação determinada ao Estado de cumpri-lo, ainda que entendendo aquele como um ato 

jurídico sui generis, pela possibilidade reduzida de sancionamento ou responsabilização 

administrativa dos governantes pelo seu não cumprimento exato. 

Quanto à segunda função, fiscalização, esta consiste no exercício pelo Estado do 

Poder de Polícia, distribuído e adaptado para os diversos segmentos de atividades 

econômicas, segundo a necessidade de repressão de abusos ou reequilíbrio dirigidos para a 

promoção da justiça social, sobretudo nas atribuições referentes ao art. 173, §§ 4º e 5º e do 

art. 170, incisos III, IV, V e VI da Lei Magna. 

                                                 
331 “Essas políticas, contudo, não se reduzem à categoria das políticas econômicas; englobam, de modo mais 
amplo, todo o conjunto de  atuações estatais no campo social (políticas sociais). A expressão políticas públicas 
designa todas as atuações do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do poder publico na vida social.  E 
de tal forma isso se institucionaliza que o próprio direito, neste quadro, passa a manifestar-se como uma política 
pública – o direito é também, ele próprio, uma política pública.” GRAU, O Direito Posto e o Direito Pressuposto, 
2000, p. 22 
332 Direito Público Econômico, 1985, pp. 326/327 
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O alcance do Poder de Polícia do Estado, nos tempos atuais, sofreu relevante 

crescimento, acompanhando a expansão da própria noção de ordem pública333, antes restrita 

ao âmbito da segurança, que se estendeu também sobre a ordem econômica e social, com o 

progresso do Estado intervencionista. Daí, a ampliação das atribuições e poderes 

fiscalizatórios estatais sobre atividades econômicas e outros interesses privados. 

A terceira função, incentivo, na qual o Estado torna-se patrocinador da Política 

Econômica, é a que mais interessa à abordagem deste trabalho. 

Para compreender a função incentivo, torna-se interessante revisar os instrumentos da 

Política Econômica do Estado, descritos por Fábio Nusdeo334 como de cinco tipos: - 

instrumentos de finanças públicas; - instrumentos monetários; - instrumentos cambiais; - 

instrumentos de controle direto; - adaptação institucional. 

Os três primeiros instrumentos se prestam à influência sobre o comportamento do 

mercado, onde são comumente conhecidos como políticas fiscal, monetária e cambial335, e são 

tomadas, do ponto de vista econômico, como interferências indiretas.  

O quarto instrumento, consiste em interferência direta, através de controle de variáveis 

econômicas essenciais por meio de tabela de preços, cotas de exportação, etc.  

O quinto instrumento, a ‘adaptação institucional’, consiste na regulação através de 

órgãos e funções, de modo favorável à condução do aparelho estatal segundo uma 

determinada proposta política. 

Embora todos os instrumentos sejam integrados e manipulados pelas funções 

econômicas estatais constitucionais, - o planejamento, - a fiscalização e  - o incentivo, temos 

que o instrumento da ‘adaptação institucional’, demanda mais da função planificadora, e o 

instrumento do ‘controle direto’ exige mais da função fiscalizadora. 

                                                 
333 DI PRIETO, Direito Administrativo, 1998, p. 94. 
334 Curso de Economia: Introdução ao Direito Econômico, 2001, p. 193 
335 Idem, p. 193. 
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Em paralelo, observa-se que as políticas de ação de intervenção econômica indireta, 

como as políticas fiscal, monetária e cambial, se constituem em instrumentos plenos da 

função de incentivo. 

Do ponto de vista jurídico, constatando que a função incentivo se vale de 

instrumentos de política econômica para sua atuação, assume-se que esta função se presta 

sobremodo a  promover políticas públicas dirigidas para influir na atividade econômica. Dessa 

forma, deduz-se que o exercício da função incentivo pelo Estado deve estar delimitada pelas 

normas constitucionais programáticas da ordem econômica e seus princípios. 

Por sua vez, se a função incentivo pode ser exercida através de instrumentos 

tributários para influenciar na atividade econômica, decorre então que, além da delimitação 

dos princípios da ordem econômica, a atuação da função incentivo está também condicionada 

pelos princípios do subsistema constitucional tributário.  

Dos cinco tipos de instrumentos da Política Econômica informados, aquele que mais 

interessa aqui consiste exatamente na Política Fiscal, que tem sido usada no sentido 

equivalente ao de Política Tributária, mas que guarda conteúdo mais amplo do que esta, 

quando se compreende seu alcance tanto às receitas como às despesas públicas336, 

circunstância que a introduz também no interesse do Direito Financeiro.  

Assim, o conceito de Política Fiscal pode ser entendido como o conjunto de medidas 

financeiras utilizadas pelo governo para direcionamento da atividade econômica, incluindo o 

estudo dessas medidas sob o ponto de vista da teoria econômica e financeira. 

Nesse sentido, o manejo de instrumentos de tributação para produção de efeitos na 

atividade econômica, consiste apenas em um dos meios de atuação da Política Fiscal como 

um todo, que inclui também as iniciativas governamentais de controle de despesas, equilíbrio 

                                                 
336 BALEEIRO, Uma Introdução à Ciência das Finanças, 1994, p. 26.  
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orçamentário e controle de endividamento, como se observa no exemplo da recente Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

A Política Fiscal, portanto, concentra-se sobretudo no direcionamento das receitas e 

despesas estatais, e seu impacto voluntário ou involuntário sobre as atividades econômicas 

dos agentes privados. 

No âmbito das receitas, há de se recordar que a receita tributária, classificada no 

direito financeiro como derivada ou de economia pública337, consiste na principal fonte de 

recursos financeiros para o Estado, e assim, se apresenta como um dos meios mais eficazes de 

atuação da Política Fiscal, pelo amplo poder de impacto do remanejamento de sobrecargas 

tributárias e suas exonerações sobre o ambiente econômico. 

O fenômeno não é recente, conhecido como extrafiscalidade338, expressão que 

significa o efeito causado por exações ou linimentos tributários na economia, pela sua 

influência na formação dos preços, no incentivo a atividades específicas, no equilíbrio 

concorrencial ou mesmo no nível de emprego. 

Desvela-se então a possibilidade de duplo efeito oriundo das normas tributárias, o 

efeito fiscal, característico da ação arrecadadora direta de recursos e o efeito extrafiscal, 

indutor de estímulos e desânimos na dinâmica da atividade econômica339. 

Observe-se ainda, que a norma jurídica fiscal ou regulatória sobre a economia, se torna 

inútil ou funcionalmente nociva, se não respeita a natureza dos fenômenos econômicos do 

mundo real nem se orienta pela busca do equilíbrio econômico. 

                                                 
337 Idem, p. 117. 
338 Idem, p. 177. 
339 “No planejamento da política tributária, o respeito ao princípio da isonomia jurídica deve gerar a desisonomia 
seletiva, capaz de, por um lado, compor o princípio da capacidade contributiva com o princípio da redistribuição 
de riquezas, e, por outro, veicular-se por meio de aspectos instrumentais dos princípios da legalidade e da 
tipicidade da tributação, Os fundamentos desincentivadores ou estimuladores da política fiscal – que a doutrina, 
muitas vezes projeta para além da área meramente tributária, mas que representam alicerces de um complexo 
maior vinculado à imposição ou ao próprio sistema – estão necessariamente ligados ao direito estrutural, embora 
sua exteriorização necessite do direito formal, não sendo possível visão desisonômica senão em tal perspectiva 
abrangente.” MARTINS, Teoria da Imposição Tributária, 1998, p. 60 
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Dessa forma, a política fiscal estatal manejada através de normas tributárias, em 

exercício de função incentivo, deverá ter em vista uma atuação de ajuste e balanceamento, 

para que exerça desempenho funcional positivo para a saúde do sistema econômico. 

Entretanto, a forma de exercício da política fiscal, ao longo das décadas, vem se 

modificando, sobretudo em acompanhamento às dinâmicas econômicas de maior ou menor 

potencial de expressão e acumulação de riqueza. 

Assim, nos primórdios da atividade estatal moderna de tributação, o objetivo da 

arrecadação de tributos se caracterizava sobretudo pelo destino de atendimento das despesas 

públicas, no que se convenciona designar de finalidade ‘fiscal’.  

Nos tempos atuais, a construção de cada tributo leva sempre em conta o parâmetro 

‘extrafiscal’340, sem deixar de lado o objetivo arrecadador ‘fiscal’, que efetiva o reforço das 

receitas públicas sempre escassas. 

No objetivo ‘fiscal’ busca-se o atendimento do - equilíbrio quantitativo - aritmético 

financeiro-contábil do orçamento público, comumente denominado em finanças públicas 

como equilíbrio fiscal, não raro equiparado ao nível de preceito moral341. 

No objetivo ‘extrafiscal’ busca-se o equilíbrio econômico-social, que é o - equilíbrio 

qualitativo -, onde são contrapostos, de um mesmo lado, a realidade econômico-social e do 

outro a receita e a despesa orçamentárias342, ambas instrumentos potenciais de transformação 

da realidade sócio-econômica. 

Exemplo atual do uso paralelo dos dois efeitos pode ser encontrado na famigerada 

CPMF, criada com objetivos de arrecadação relevante e garantida, embora mantida sob 

cerrado combate das classes empresariais e acadêmicas. Contudo, não obstante a permanente 

proposta de sua erradicação, o consenso atual considera que a CPMF deve ser mantida, pela 

                                                 
340 BECKER, Teoria Geral do Direito Tributário, 1972, p. 536. 
341 Idem, p. 200. 
342 Idem, pp. 199/200 
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abrangência de base arrecadatória que alcança, inclusive, a economia informal343, ou memo 

para finalidades ‘extrafiscais’, com alíquota ínfima, para permitir o acesso à eventual 

movimentação clandestina de capitais, sempre indicativa de evasão e outras graves fraudes ou 

mesmo do crime organizado.  

A competência legislativa pode ser exercida com objetivos ‘fiscais’ ou ‘extrafiscais’ 

ou no aproveitamento de ambos, como se faz na tributação contemporânea. Entretanto, 

observe-se que os mesmos tipos de normas tributárias podem ser utilizadas com a finalidade 

‘fiscal’ de recolhimento das receitas para atendimento das despesas públicas, na busca do 

equilíbrio quantitativo do orçamento público, ou como instrumento para a utilização da 

tributação com objetivos ‘extrafiscais’, com vistas ao equilíbrio econômico social. 

Por sua vez, as normas tributárias podem ser do tipo que exigem tributos e seus 

acessórios, como são as normas impositivas, ou aquelas que dispensam sua arrecadação, a 

exemplo das normas exonerativas. 

Há de se observar, porém, que o objetivo ‘fiscal’ predomina nas normas impositivas, 

ou seja, aquelas voltadas efetivamente ao provimento de receitas para atender o equilíbrio 

quantitativo aritmético do orçamento público. 

Por sua vez, o objetivo ‘extrafiscal’ pode ser obtido através das normas impositivas ou 

das que neutralizam o esforço arrecadatório, as exonerativas. Todavia, a edição de normas 

tributárias com aquele objetivo deve atender a alguma motivação de natureza política do 

legislador, em busca do equilíbrio qualitativo do orçamento. 

 

 

                                                 
343 REIS, Tributação e Desenvolvimento, 2003, p. 151 
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Isso porque a noção de justiça tributária se instala sobretudo a partir das noções de 

generalidade e à uniformidade da exação tributária, onde, segundo Baleeiro344, todos devem 

contribuir e as contribuições devem ser uniformes, informando o que se pode entender como o 

primeiro impulso da atividade tributária estatal, mesmo porque, sem imposição tributária 

anterior, não pode haver exoneração ou remissão posterior. 

 Dessa forma, o primeiro impulso da atividade tributária estatal é exercido através da 

norma impositiva, dirigida na busca de recursos, o efeito ‘fiscal’, para atendimento das 

despesas públicas, que estende o manto arrecadatório sobre toda a sociedade, orientado, 

porém, pelos princípios da isonomia e da capacidade contributiva. 

O manejo da norma tributária impositiva permite, sem dificuldades, a busca do 

objetivo ‘extrafiscal’, como se observa da operação dos pioneiros tributos aduaneiros345, com 

manifesta finalidade de equilíbrio do comércio externo e proteção da produção interna das 

nações, ou nos chamados impostos sobre os vícios, que oneram pesadamente os produtos de 

risco nocivo, como o tabaco e as bebidas alcoólicas, a pretexto de inibir-lhes o consumo. No 

caso da política fiscal aduaneira, a perfeita utilização de normas tributárias impositivas com 

efeito ‘extrafiscal’, exige a operação concomitante de normas tributárias de ação exonerativa. 

Quanto às normas exonerativas, estas neutralizam o efeito da norma impositiva, 

quando afasta a sobrecarga ocorrida sobre operações ou atividades específicas, produzindo a 

desistência da receita formalmente legitimada. Nesse caso, o efeito ‘fiscal’ produzido é 

sempre negativo de redução da receita. 

                                                 
344 “Em princípio, a noção de justiça tributária é condicionada à generalidade e à uniformidade. Todos devem 
contribuir sem exceções. As contribuições de todos devem ser uniformes, isto é, as mesmas. Mas a uniformidade 
e a generalidade, em grupos sociais profundamente heterogêneos na sua composição interna, entendem-se para 
os indivíduos que estejam dentro do mesmo quadro de circunstâncias e condições, pois não há maior iniqüidade 
do que tratar igualmente criaturas desiguais. Daí algumas isenções tributárias, no texto constitucional, mas 
opostas ao espírito de privilégio odioso dos tempos feudais e das monarquias absolutas, além de inúmeras leis 
ordinárias. As regras de generalidade e de uniformidade são, em resumo, as da igualdade.” Uma Introdução à 
Ciência das Finanças, 1994, p. 221  
345

 NABALS, O Dever Fundamental de Pagar Impostos, 1998, p. 630 
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Dessa forma, temos que o objetivo da norma tributária impositiva é ‘fiscal’ e 

‘extrafiscal’, porque colima imediatamente a exação de receitas e, mediatamente, pode 

influenciar na atividade econômica, enquanto que para as normas tributárias exonerativas, o 

objetivo é sobretudo ‘extrafiscal’, embora seu manejo com este objetivo possa, 

excepcionalmente, provocar efeitos ‘fiscais’. 

 

8.3 - Limitações ao Poder de Tributar e Princípios Constitucionais Econômicos 

 

 Nas seções anteriores descreveu-se como normas tributárias podem ser utilizadas para 

intervenção do Estado sobre o domínio econômico e seu potencial como instrumento de 

promoção da política fiscal, modalidade de política pública. 

 Cabe, porém, demonstrar que, em virtude de seu notório impacto sobre o domínio 

econômico, as normas tributárias de qualquer natureza devem obedecer não apenas aos 

princípios específicos da tributação e aos princípios constitucionais gerais e fundamentais, 

mas também aos princípios constitucionais da ordem econômica, que então podem atuar como 

limitações constitucionais ao poder de tributar. 

 Isso, porque o sistema tributário nacional se encontra instituído no ordenamento 

normativo brasileiro desde a Constituição Federal, de onde irradiam as linhas mestras para 

atividade tributária estatal, delineada sobretudo nos seus poderes e limitações. 

 Em verdade, o sistema tributário plasmado na Constituição consiste apenas em um dos 

subsistemas nos quais aquela se ramifica, que se entrecruzam em múltiplas direções346, e se 

afunilam na busca de sua validade, no cumprimento das regras estruturantes do sistema 

constitucional do Estado brasileiro, seus princípios e objetivos. 

                                                 
346 CARVALHO, Curso de Direito Tributário, 1993, p. 88. 
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 O subsistema constitucional da tributação se compõe do conjunto de normas desta 

hierarquia, coordenadas horizontalmente, e uniformizadas pelo conteúdo e organização lógica 

de suas disposições. 

 Nesse subsistema estão informados os princípios específicos destinados à orientação 

da legislação tributária, que, por sua vez, não podem estar desintegrados dos princípios 

constitucionais fundamentais organizadores do Estado brasileiro e dos guardiões dos direitos 

humanos. 

 A abordagem atual dos princípios constitucionais tributários como limitações ao poder 

de tributar decorre da precursora obra de Baleeiro, que assim os consagra para a doutrina 

jurídico-tributária brasileira, consignando sua inequívoca índole política.347.  

 Estes princípios são largamente acatados nas obras tributárias brasileiras, na 

jurisprudência, nas academias e na lida profissional dos operadores de direito tributário, não 

raro, com revelações de aspectos inovadores de sua validade, quando observados perante as 

diversas situações reais que a dinâmica sócio-econômica faz surgir. 

 Contudo, no que diz respeito à análise em curso, torna-se relevante observar se os 

princípios constitucionais influentes sobre o subsistema tributário, na qualidade de limitações 

ao poder tributar, são construídos sob intuito ‘fiscal’ ou ‘extrafiscal’, ou seja, se intentam 

limitar o impulso arrecadatório do Estado em busca de receitas para compensação aritmética 

das despesas públicas, ou se visam atender a outros objetivos sócio-político-econômicos, 

necessários ao equilibro sistemático coletivo. 

 Registre-se que o poder de tributar traz junto a si o poder de não tributar, e assim os 

condicionamentos para a imposição de tributos, como são as limitações ao poder de tributar, 

                                                 
347 Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 1998, pp. 2 e 21.  
Comentário: Uma abordagem expandida das Limitações ao Poder de Tributar se encontra em ÁVILA, Sistema 
Constitucional Tributário, 2004, p. 71 e passim. 
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são idênticos aos condicionamentos para a exoneração348, funcionando como limitações ao 

poder de não tributar, este marcado por inequívoca finalidade ‘extrafiscal’ de índole política. 

 A separação proposta pode não oferecer maior utilidade, mas apresenta interesse para 

o objetivo deste capítulo que é demonstrar a limitação que pode ser exercida sobre o poder de 

tributar ou de não tributar, através dos princípios constitucionais da ordem econômica, 

atuantes sobre os objetivos ‘extrafiscais’ da norma tributária349. 

 Considerando que o objetivo ‘extrafiscal’ se mostra preponderante, quando a política 

fiscal se vale do manejo de normas tributárias exonerativas, conclui-se então que a edição 

dessas normas está constrangida à obediência, também, de princípios da ordem econômica, 

que assim funcionam, de modo concomitante, como limitações constitucionais ao poder de 

tributar ou à atividade tributária do Estado. 

 Nos tempos atuais, com o advento do Estado promotor do bem estar social e a 

multiplicação das atribuições deste, eleva-se a necessidade de controle da atividade tributária 

estatal, pela utilização de normas de limites ao poder de tributar com conteúdo nitidamente 

‘extrafiscal’, em concorrência com os tradicionais limites de conteúdo ‘fiscal’, sobretudo para 

preservação do equilíbrio sócio-econômico. 

 Não seria equivocado entender, portanto, que há limitações ao poder de tributar 

instituídas com índole imediatamente ‘fiscal’ e outras de intenção predominante ‘extrafiscal’, 

ressalvada a presença sempre concomitante das duas intenções naquelas normas de limites. 

 

                                                 
348 BORGES, Teoria Geral da Isenção Tributária, 2001, p 31. 
349 “Assim temos, de um lado, normas de finalidade fiscal (Fiscalzwecknorm) e, de outro, normas extrafiscais 
(Socilazwecknormen). A distinção entre as normas de finalidade fiscal e as normas de finalidade extrafiscal é 
fundamental para determinar o regime jurídico de cada norma, pois é a partir daí que saberemos quais os 
princípios constitucionais aplicáveis. Enquanto normas de finalidade fiscal estão sujeitas aos princípios de 
Direito Tributário, normas de finalidade extrafiscal estão sujeitas aos princípios de Direito Econômico.” 
YAMASHITA, Confisco como Efeito Tributário e sua Proibição Constitucional, 2000, p. 249 
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 Denote-se, que não só os princípios constitucionais tributários específicos, os 

princípios constitucionais gerais e fundamentais e os postulados normativos350 podem intervir 

com o poder de tributar, mas também normas de outros subsistemas ou seus princípios 

específicos, setoriais, podem entrecruzar com a atividade tributária, no sentido de orientar ou 

limitar o poder de tributar.  

 Os princípios constitucionais específicos mais próximos de interferência com a 

atividade tributária podem ser encontrados no capítulo das Finanças Públicas351, como são os 

princípios da anualidade e da universalidade orçamentária, entre outros, regentes daquele 

subsistema germano da tributação. 

 Exemplo dessa integração pode também ser verificado no art. 195, da Constituição 

Federal, particularmente no § 5º, onde a Lei Magna proíbe a criação de benefícios de 

seguridade sem fonte de custeio, em complemento à vedação do art. 167, inciso II, referentes 

ao orçamento público; no § 6º, que estabelece princípio de anterioridade específico, 

nonagesimal, para as contribuições sociais e no § 9º, que autoriza exação diferenciada em 

função do tipo de atividade ou utilização de mão de obra. 

 Outros capítulos constitucionais menos suspeitos, como os da educação e da saúde,  

apresentam normas que se dirigem para gestão da atividade tributária estatal, com as do art. 

198, § 2º, inciso II e do art. 212, referentes à destinação de recursos da arrecadação, ainda que 

vinculadas à seção complementar da repartição tributária, mas relevadas em importância, 

quando conjugadas com o art. 34, que dispõe da intervenção nos membros federativos. 

                                                 
350 “Como decorrência dessas considerações, pode-se falar também em limitações de segundo grau. Neste 
trabalho, portanto, são analisadas as limitações de primeiro grau, decorrentes de princípios e regras objeto da 
aplicação e as limitações de segundo grau, decorrentes dos postulados normativos que estruturam a aplicação 
dessas normas de primeiro grau.” ÁVILA, Sistema Constitucional Tributário, 2004, p. 79 
351 BARROSO, Interpretação e Aplicação da Constituição, 2004, p. 159 
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 Da mesma forma ocorre com os princípios constitucionais da ordem econômica, que 

delineiam os contornos da forma de organização e funcionamento de uma determinada ordem 

econômica352. 

 Os princípios gerais da ordem econômica são sobretudo aqueles declarados assim no 

art. 170 da Carta Magna, mas há de se observar que todo o capítulo I do Título VII, está 

anunciado como continente de princípios gerais da atividade econômica, como asseveram, por 

exemplo, a norma do art. 173, definindo o papel residual do Estado na exploração de 

atividade econômica e do art. 175, traçando diretrizes para a prestação de serviços públicos. 

 A atividade econômica se constitui em campo de preferência para atuação do poder de 

tributar, quando do aproveitamento de seus efeitos extrafiscais. Contudo, esta atividade não 

pode ser interferida a tal ponto, que lhe seja impedido e restringido o atendimento dos 

princípios que lhe são próprios353. 

 Dispositivo claro nesse sentido pode ser constatado, por exemplo, na obrigatoriedade 

de regime tributário idêntico para as empresas de propriedade pública e privada, art. 173, § 1º, 

inciso II, com o qual se harmoniza o cumprimento do princípio da presença residual do 

Estado na exploração da atividade econômica, previsto no mesmo art.173, caput. Essa 

sincronia impede que a lei tributária confira vantagens impositivas ou atenuantes a empresas 

de propriedade pública. 

 

                                                 
352 Idem, pp. 159/160 
353 “Esclarecida, assim, essa clássica falsa objeção à judiciabilidade das políticas governamentais, estabelecemos, 
desde logo, que o juízo de constitucionalidade, nessa matéria tem por objeto não só finalidades expressas ou 
implícitas, de uma política pública, mas também os meios empregados para se atingirem esses fins. No tocante a 
esta última hipótese, por exemplo, é de se assinalar que uma política de estabilidade monetária fundada na 
prática de juros bancários extorsivos e na sobrelevação do câmbio, pode se revelar, de modo geral, incompatível 
com os fundamentos constitucionais de toda a ordem econômica, quais sejam, a valorização do trabalho humano 
e a exigência de se assegurar a todos existência digna (art. 170, caput), e, bem assim, com o princípio da busca 
do pleno emprego (art. 170, VIII). Da mesma sorte, uma política de indiscriminada concessão de incentivos 
fiscais a qualquer exploração agrícola pode se revelar incompatível com o princípio de defesa do meio 
ambiente.” COMPARATO, Ensaio sobre o Juízo de Constitucionalidade de Políticas Públicas, 2002, p. 60 



   207 

 Da mesma forma podemos denotar de um princípio econômico genérico, o da defesa 

do consumidor, art. 170, inciso V, que pode impedir que o regime de tributação seja aplicado 

em prejuízo do cidadão porventura imbuído nessa qualidade, e que encontra regra de 

harmonia no art. 150, § 5º, sobre as informações tributárias necessárias ao consumidor. 

 A edição de normas tributárias também está sujeita à obediência dos princípios da 

ordem econômica, seja quando predominante a intenção fiscal ou extrafiscal. 

 Normas tributárias exonerativas não devem, por exemplo, atenuar ou perdoar tributos 

de modo equivalente, para dois contribuintes igualáveis em todos os aspectos, mas, sendo um 

deles agressor do meio ambiente e o outro preservador, em atenção ao art. 170, inciso VI. 

 As normas tributárias também não devem contribuir para o aumento das desigualdades 

regionais, em rota contrária ao inciso VII do mesmo artigo, e não devem desfavorecer as 

empresas de pequeno porte, afrontando o inciso VIII, assim como não devem conspirar contra 

a livre concorrência instituída no inciso IV, nem contra nenhuma das demais normas regentes 

da ordem econômica. 

 Por fim, ressalte-se que a Constituição brasileira de 1988 admite o controle da 

intervenção estatal na atividade econômica, inclusive aquela realizada através de instrumentos 

tributários com intuitos ‘extrafiscais’, seja por meio da obediência aos princípios da ordem 

econômica ou em virtude da determinação expressa do recente art. 146-A, da EC 42/2003. 

Nesse sentido, conclui-se que a presença no ordenamento de normas tributárias 

tendentes a agredir os princípios da ordem econômica, demanda a averiguação por meio do 

controle de constitucionalidade, ressalvada a demonstração da inexistência de efeitos 

negativos de sua vigência para os objetivos fundamentais da Constituição.  
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8.4 - Programas de Recuperação Fiscal diante dos Princípios Constitucionais da 

Tributação e da Ordem Econômica 

 

 Os Programas de Recuperação Fiscal são normas tributárias de conteúdo múltiplo, que 

incluem dispositivos remissórios e dilatórios, além dos suspensivos penais, com intenções e 

efeitos declaradamente extrafiscais. 

 Na condição de normas tributárias, estão submetidas aos princípios constitucionais 

setoriais do subsistema tributário e na condição de normas intervenientes na atividade 

econômica, estão sujeitas ao atendimento dos princípios constitucionais da ordem econômica. 

Quanto aos princípios do subsistema tributário, verifica-se o confronto das normas dos 

programas com o princípio específico da Isonomia Tributária, componente do núcleo 

essencial do princípio constitucional da igualdade.  

No que diz respeito aos princípios da ordem econômica, deduz-se que os programas de 

recuperação fiscal estão desajustados porque: (i) subsiste sua incapacidade instrumental para 

alcance seguro dos objetivos intentados; (ii) subsiste incompatibilidade jurídica entre seus 

dispositivos e os valores que orientam as diretrizes da ordem econômica, a exemplo da 

promoção da livre concorrência; (iii) induzem ao conflito do exercício das funções estatais de 

planejamento e incentivo. 

Quanto ao primeiro dos desajustes dos programas para com os princípios da ordem 

econômica, no que diz respeito a sua incapacidade (i), como estimulante da reativação da 

atividade econômica, observa-se que os resultados declarados como pretendidos dificilmente 

poderiam vir a ser obtidos, em virtude da presumida situação falimentar ou insolvente da 

maioria dos devedores significativos da Fazenda Nacional.  

A própria inexistência de metas comparativas de adesão e de aumento de arrecadação, 

para justificar o lançamento dos programas, denuncia a impossibilidade de previsão e a 
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incerteza de resultados, considerando o inusitado dos meios utilizados, na forma de anistias, 

remissões e dilações de recolhimento, que não trazem qualquer incentivo aos agentes privados 

regulares e realmente produtivos.  

Quer dizer, os programas foram lançados em incentivo a agentes reconhecidamente 

improdutivos, deficitários ou inutilizados, de presumida incapacidade de recuperação ou 

reação, enquanto não se favorece aos agentes que, de fato, poderiam apresentar capacidade de 

progredir com o aproveitamento de incentivos fiscais.  

Incentivar insolventes traz significativo risco de insucesso, a menos que se realize 

estudo circunstanciado de custo/benefício em cada caso. De outra forma, a possibilidade de 

fracasso é flagrante. 

Em verdade, quanto ao REFIS, intentou-se uma espécie de pacto, onde o governo 

atenuava a cobrança do que sabia irresgatável, a troco de que as empresas recuperassem a 

vitalidade e com o aumento do faturamento decorrente disso, viessem paulatinamente a 

aumentar seu recolhimento, acrescentado pela amortização do passivo354. Como atrativo, as 

empresas receberiam uma anistia parcial, juros favorecidos na atualização do passivo e o 

estado de regularidade fiscal para todos os efeitos. Em troca, os aderentes assumem o encargo 

de reassumir o pagamento progressivo do passivo devido, segundo as regras do programa e os 

encargos de manter-se adimplentes com os tributos atuais, desistir das ações judiciais e 

desistir do sigilo bancário.  

Contudo, nunca houve qualquer garantia do alcance efetivo do resultado de 

saneamento do imenso passivo de débitos dos insolventes, uma vez que as regras do 

programa, sem estipular prazo máximo e com parcela variável segundo o faturamento, se 

constituem em verdadeiro convite a manobras contábeis escusas e ao recolhimento 

                                                 
354 “Se o Estado não pode prestar favor fiscal ao contribuinte inadimplente, qual a razão da existência do REFIS? 
Para que e a quem veio o Programa de Recuperação Fiscal? Em última análise, o REFIS foi, na verdade, uma 
medida de urgência do Estado para com a sociedade empresarial que se encontrava em um assustador declínio 
em razão dos baques financeiros ocasionados, principalmente, pelos reiterados planos econômicos elaborados 
pelo próprio Estado.” LIMA, Seria o REFIS um Favor Fiscal ?, 2002, p. 2 
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insignificante do passivo, sem prejuízo da vantagem da regularidade fiscal e da suspensão 

punitiva penal, de grande interesse para os responsáveis legais.  

Quanto ao PAES, trata-se de uma extensão de prazo de parcelamento não 

compulsório, que veio atender à insistência de reprise do REFIS, orquestrada por lobbies 

privados e políticos oportunistas, interessados em desfrutar de benefícios fiscais excepcionais, 

justamente porque temporários, apesar da contraprestação de obrigações compulsórias, que 

representaram pequeno risco, comparado às imensas vantagens operacionais da regularidade 

fiscal e da suspensão punitiva penal.  

Dessa forma, em termos comparativos, não se encontram indicadores relevantes de 

vantagem ou de garantia de sucesso dos programas, que sejam capazes de superar os 

resultados dos tradicionais instrumentos de incentivos fiscais restantes. 

Os instrumentos de incentivos fiscais são de largo conhecimento de economistas e 

juristas, sempre envolvidos por insistentes críticas e desconfianças desses estudiosos quanto a 

seu efeito nefasto sobre a economia e a justiça fiscal355, para os primeiros, em razão da 

indesejada interferência no livre mercado e para os segundos, pela manifesta desigualação que 

promovem.  

Em verdade, os incentivos fiscais inevitavelmente promovem desigualdades, 

entretanto, no âmbito jurídico, estas são plausíveis quando harmonizadas com a 

Constituição356 e no sentido do reequilíbrio econômico. 

 

                                                 
355 “Esse autor qualifica como ‘problema terrível’ o da adequação das isenções extrafiscais aos princípios da 
justiça tributária, precisamente porque essas exonerações provocam alteração radical nos critérios de repartição 
dos encargos tributários.” (...) “Sainz de Bujanda denuncia, contudo, o risco do emprego abusivo de isenções 
extrafiscais, que podem sacrificar a justiça tributária por uma justiça social.” BORGES, Teoria Geral da Isenção 
Tributária, 2001, p. 72 
356 “O constitucionalismo americano elaborou a doutrina de que as discriminações podem ser controladas se 
aparecem por meio das condições inconstitucionais. Diz-se que há uma condição inconstitucional quando a lei 
concede certo benefício fiscal (isenção, dedução, crédito, subvenção) mas impõe para sua fruição um requisito 
que fere direitos fundamentais do contribuinte. A concessão de favores fiscais não pode prejudicar a liberdade.” 
TORRES, Tratado de Direito Constitucional, Financeiro e Tributário, v. III, 1999, pp. 408/409 
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No caso das anistias e remissões destaca-se, porém, um agravante insidioso, em 

relação aos demais instrumentos de incentivo atuantes sobre receitas ou despesas públicas, 

que é seu efeito sobre fatos pregressos, isto é, sobre situações jurídicas antes constituídas 

segundo regras incidentes para todos, que alteram a oportunidade de aproveitamento para 

aqueles que as cumpriram, salvo a eventual promoção de benefícios compensatórios.  

Essas modalidades são admitidas tanto na doutrina em geral, como no próprio CTN, 

apenas em condições de manifesta e delimitada excepcionalidade357.  

Nos demais instrumentos de incentivos fiscais, os efeitos atuam ‘para frente’ para o 

futuro e não há a quebra da confiança social e da segurança jurídica, uma vez que as regras 

estão fixadas desde o início, embora possam estabelecer diferenciações de benefícios que 

deverão estar fundadas no sistema axiológico constitucional. 

Destaque-se a percuciente distinção realizada por Nabals358, quando segrega 

‘benefícios fiscais’ (estáticos) dos ‘incentivos fiscais’ (dinâmicos), desconhecendo potencial 

de fomento à economia nos primeiros, que então se justificariam apenas por razões políticas 

superiores, porém, de aproveitamento mais limitado ao legislador. 

 

                                                 
357 “Il criterio base di discriminazione tra le ipotesi di uso illegitimo della clemenza è dunque, secondo cio che si 
è detto, quello della esistenza di uns situazione eccezionale e presumibilmente irripetibile: si la situazione non è 
eccezionale e non è presumibilmente irripitibile non c’è spazio per l’emanazione di atti di clemenza.” 
ZAGREBELSKY, Amnistia, Indulto e Grazia, 1974, p. 93 
358 “Finalmente, um outro núcleo problemático relativo aos benefícios fiscais, que referenciamos, prende-se com 
a distinção entre benefícios fiscais estáticos, ou benefícios fiscais stricto sensu e os benefícios fiscais dinâmicos 
ou incentivos ou estímulos fiscais, uma distinção frequente na doutrina e com implicações em sede do seu 
regime jurídico-constitucional. Os primeiros dirigem-se, em termos estáticos, a situações que, ou porque já se 
verificaram (já estão consumadas), ou porque ainda que se não tenham verificado ou na parte em que se não 
tenham verificado, não visam, ao menos directamente, fomentar ou incentivar, mas tão-só beneficiar por 
superiores razões de política geral de defesa, externa, económica, social, cultural, religiosa, etc. Por seu turno, os 
segundos visam estimular ou incentivar determinadas actividades, estabelecendo, para o efeito, uma relação 
entre as vantagens atribuídas e as actividades estimuladas em termos de causa > efeito. Enquanto naqueles a 
causa do benefício é a situação ou actividade em si mesma, nestes a causa é a adopção (futura) do 
comportamento beneficiado ou o exercício (futuro) da actividade fomentada. Com base no que vimos de dizer 
compreende-se, por exemplo, que, relativamente aos incentivos fiscais que não raro têm carácter selectivo, a 
liberdade do legislador, mormente para conceder uma margem livre de decisão à administração, tenha 
necessariamente de ser maior do que aquela de que disfruta em sede de benefícios fiscais.” O Dever 
Fundamental de Pagar Impostos, 1998, pp. 648/649 
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Desse modo, enquadrando os Programas de Recuperação Fiscal entre tipos de - 

benefícios fiscais estáticos -, porque se estendem ao passado, torna-se ainda mais manifesta 

sua incapacidade para promover incentivos fiscais. Nesse caso, o potencial de lesão dos 

Programas ao equilíbrio econômico se torna ainda latente, porque a continuidade jurídica 

anterior sempre se pretende imutável, e além disso não oferecem qualquer garantia de sucesso 

dos seus objetivos ou da superioridade de seu mecanismo. 

Entretanto, a compreensão dos Programas se altera quando se aventa que o verdadeiro 

objetivo dos programas não é incentivar a economia, mas sim aumentar o fluxo de caixa do 

tesouro público.  

Trata-se então de objetivo velado, não declarado nas instâncias políticas públicas e 

desvirtuado dos interesses constitucionais, ainda que promovido sob o manto da 

discricionariedade política do legislador. Sujeita-se, portanto, ao controle de 

constitucionalidade judicial359.  

Observe-se que, se o objetivo é aumentar o fluxo de caixa, qualquer providência 

plausível destinada aos agentes privados produtivos e regulares implicaria em aumento de 

tributos. Por isso, os programas nada oferecem aos contribuintes regulares, porque eventuais 

benefícios a estes, resultaria na redução de receitas garantidas, sem certeza de compensação 

pelo inseguro aumento de arrecadação através da adesão aos programas. 

Da mesma forma, se o objetivo é aumentar o fluxo de caixa, não adianta fustigar 

inadimplentes contumazes e insolventes, portadores de bens ilíquidos, multigravados e  

 

                                                 
359 “36. Vê-se, pois, que o desvio de poder é vício que pode afetar comportamento oriundo das funções típicas de 
quaisquer dos poderes, já que, no Estado de Direito, as competências públicas não são ‘propriedade’ de seus 
titulares, mas simples situações subjetivas ativas, compostas em vista da satisfação dos fins previstos nas normas 
superiores que lhes presidem a instituição. O descompasso teleológico entre as finalidades da regra de 
competência – qualquer que se já ela – e as finalidades do comportamento expedido a título de cumpri-la, macula 
a conduta do agente, viciando-a com o desvio de poder.” MELLO, Discricionariedade e Controle Jurisdicional, 
2000, p. 77  
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preferidos por ações trabalhistas. Há de se tentar atraí-los ao recolhimento, em troca da 

regularização fiscal. 

A proposta, em si, não traduz inconstitucionalidade, mas os procedimentos pelos quais 

se realiza, através de moratórias indeterminadas, restritivas quanto à adesão e sem benefícios 

equiparáveis a outros contribuintes, induzem ao conflito com a Isonomia e a Justiça. No 

entanto, sem essas restrições, os programas não apresentam atrativos para o governo porque 

significariam risco de perda de receitas equivalente ou superior àquelas plausíveis de 

recebimento. 

Isto quer dizer que, se os Programas de Recuperação Fiscal, desde o início, fossem 

concebidos sem limites de prazo, ou se atribuíssem benefícios compensatórios aos 

contribuintes adimplentes, que não tivessem meios de aproveitar as benesses de anistia, sua 

atratividade como política fiscal seria mínima, tendo em vista que haveria grande risco de 

perda de arrecadação com a oferta de reduções a contribuintes pontuais ou pelo incentivo a 

estes de omissão de recolhimento, para formação de poupança de investimento ou incremento 

de negócios, contando com a possibilidade de adesão futura ao regime de benefícios dos 

programas. 

Desse modo, encontra-se o primeiro dos desajustes dos Programas com os princípios 

da ordem econômica, quando se constata a incapacidade do meio utilizado, concessão de 

benefícios a insolventes, com intenção de incentivar a economia, enquanto se deixa de lado os 

agentes produtivos. 

Em adendo, o objetivo velado ou explícito de reforçar o fluxo de caixa da Fazenda 

Pública, embora não inconstitucional, não possui densidade para justificar o sacrifício de 

princípios axiológicos materiais da Constituição.  



   214 

O desajuste funcional descrito dos programas, para com os objetivos que declara 

perseguir, induzem à segunda incompatibilidade, a jurídica (ii), uma vez que os programas se 

valem de disposições desconcatenadas com os princípios da ordem econômica. 

Os instrumentos e procedimentos disponíveis para o fomento estatal da atividade 

econômica são inúmeros, e o impulso de incentivo consiste mesmo num dos deveres do 

Estado neste campo de interesses, como previsto nos art. 174 e 43 e 3º, inciso II, da 

Constituição Federal. Isso significa que, em tese, pode ser aproveitado nesta destinação, 

qualquer tipo de recurso ou esforço estatal, como bens, serviços, garantias ou ações. 

Contudo, a viabilidade jurídica da implementação desta ou daquela política pública de 

estímulo econômico deve estar harmonizada com os princípios da ordem econômica. Estes 

estão enunciados no art. 170 da Constituição, mas também são acompanhados de outras 

diretrizes e complementos distribuídos ao longo daquela, como no art. 3º, art. 7º, inciso XI, 

art. 195 ou os demais dispositivos do Título VII360. 

A incompatibilidade jurídica dos Programas de Recuperação Fiscal com os princípios 

jurídico-econômicos, porém, não ocorre por confronto direto, salvo quanto à livre 

concorrência que se aborda em seguida, mas se instala de modo indireto, pela ineficiência das 

disposições dos Programas para alcançar os objetivos de desenvolvimento ou estímulo à 

atividade econômica e pelo descumprimento dos princípios materiais axiológicos, com os 

quais a ordem econômica se encontra implicitamente integrada e verdadeiramente 

impregnada. 

Entretanto, quanto ao Princípio jurídico-econômico da Livre Concorrência (art. 170, 

inciso IV) observa-se conflito direto, tendo em vista a manifesta atuação estatal, através dos 

programas, de modo nocivo ao equilíbrio da competição de mercado. 

                                                 
360 GRAU, A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 2000, p. 215 
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O Princípio da Livre Concorrência decorre diretamente da ideologia da livre iniciativa 

e remonta à inauguração do Estado Liberal e sua composição se desdobra por expressões de 

faculdades, imunidades e deveres dos cidadãos e do Estado, que significam garantias de 

liberdades públicas ou privadas361. 

Do modo descrito, não se pode afastar o Estado como destinatário das premissas 

determinantes do Princípio da Livre Concorrência, exigindo-lhe conduta passiva e ativa, a 

primeira quando lhe determina neutralidade, e a segunda quando determina regulação de 

impedimento a manobras de concorrência desleal de agentes privados. 

Essas premissas se tornam reforçadas no ordenamento normativo brasileiro, em razão 

da recente EC nº 42/2003, que incluiu na Constituição o art. 146-A362, determinante expresso 

de dever ao Estado de atuar em prol do equilíbrio de concorrência, com referência específica a 

uso de instrumentos fiscais. 

O novo dispositivo desperta para a necessidade de equilibro concorrencial, que leva a 

presumir determinada igualdade aos competidores, mas é preciso que se recorde que a 

Igualdade desejada pelo Princípio da Livre Concorrência é a  - igualdade de oportunidades - e 

de regras legislativas para os competidores. 

  

                                                 
361 “Inúmeros sentidos, de toda sorte, podem ser divisados no princípio, em sua dupla face, ou seja enquanto 
liberdade de comércio e indústria e enquanto liberdade de concorrência. A este critério classificatório acoplando-
se outro, que leva à distinção entre liberdade pública e liberdade privada, poderemos ter equacionado o seguinte 
quadro de exposição de tais sentidos:  a) liberdade de comércio e indústria (não ingerência do Estado no domínio 
econômico: a .1) faculdade de criar e explorar uma atividade econômica a título privado – liberdade pública; a 
.2) não sujeição a qualquer restrição estatal senão em virtude de lei – liberdade pública; b) liberdade de 
concorrência: b.1) faculdade de conquistar a clientela, desde que não através de concorrência desleal – liberdade 
privada; b.2) proibição de formas de atuação que deteriam a concorrência – liberdade privada; b.3) neutralidade 
do Estado diante do fenômeno concorrencial, em igualdade de condição dos concorrentes – liberdade pública.” 
Idem, pp. 225/226 (Inspirado na obra de Antonis Manitakis, La Liberté du Commerce et de L‘Industrie, 
Bruylant, Bruxelas, 1979)  
362 EC nº 42/2003: “Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o 
objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer 
normas de igual objetivo.” 
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Isso porque, em verdade, a concorrência fomenta a desigualdade final363 entre os 

competidores pelo sucesso de uns e insucesso de outros, mas essa desigualdade está 

legitimada e validada pelo próprio regime adotado na Constituição, que anuncia o Princípio 

fundamental da Livre Iniciativa (art. 1º, inciso IV), como forma de desconcentração de 

poder364, assim como outra desigualdade acolhida na Lei Maior, no que diz respeito às 

empresas de pequeno porte (art. 179). 

Ambas as desigualdades se apoiam no segundo axioma do Princípio da Igualdade, de 

tratamento desigual a desiguais, equiparação proporcional, sendo a desigualdade para 

pequenas empresas fundada em tratamento privilegiado aos mais fracos, segundo a sua 

necessidade, e a desigualdade resultante do sucesso na competição é aquela obtida pelo 

mérito, segundo a capacidade. 

Desse modo, não há como presumir que o Estado deve desfazer a desigualdade 

construída segundo as oportunidades lícitas e equivalentes do ambiente econômico 

aproveitadas legitimamente pelos vitoriosos. Do contrário, seria inútil anunciar garantia ao 

Princípio da Livre Concorrência, porque os efeitos de sua vigência seriam eventualmente 

neutralizados pela ação de reajuste do Estado. Logo, não há como vislumbrar justificativa 

para as normas dos programas pela pretensa prevenção a desequilíbrios de concorrência, ainda 

que sob o lume do recente art. 146-A. 

                                                 
363 “De outra banda, é instigante a afirmação do princípio porque o próprio texto constitucional fartamente o 
confronta. A livre concorrência, no sentido que lhe é atribuído – ‘livre jogo das forças de mercado, na disputa de 
clientela’ -, supõe desigualdade ao final da competição, a partir, porém de um quadro de igualdade jurídico-
formal. Essa igualdade, contudo, é reiteradamente recusada, bastando, para que se o confirme, considerar as 
disposições contidas no art.170, IX, no art. 179 e nos § 1º e 2º do art. 171.” GRAU, A Ordem Econômica na 
Constituição de 1988, 2000, p. 230 (O art. 171 foi revogado pela EC nº 06/95, por inteiro) 
364“ De um ponto de vista político, a livre concorrência é garantia de oportunidades iguais a todos os agentes, ou 
seja, é uma forma de desconcentração de poder. Por fim, de um ângulo social, a competitividade deve gerar 
extratos intermediários entre grandes e pequenos agentes econômicos, como garantia de uma sociedade mais 
equilibrada.” Idem, p. 232 (reproduzindo trecho de parecer do Prof. Tércio Sampaio Ferraz Jr, A Economia e o 
Controle do Estado, no jornal O Estado de São Paulo, edição de 04.06.89) 
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Ressalte-se ainda que a expressão abuso do poder econômico (art. 173, § 4º) está 

sugestivamente dirigida aos particulares, mas o Estado também possui poder econômico365, 

que não se dirige à dominação de mercados, mas tem força para interferir em todas expressões 

de atividade econômica, inclusive, pode neutralizar o resultado do sucesso lícito dos 

competidores aptos.  

Este direcionamento para os particulares se completa através da lei nº 8.884/94, que 

traça regras de controle contra o abuso do poder econômico, mas que determina condutas 

apenas fiscalizatórias ou regulatórias para o Estado sobre os agentes privados. 

A matéria permanece pouco explorada na doutrina jurídica brasileira, mas sua 

importância se ressalta, quando se compreende que o Estado brasileiro se torna 

verdadeiramente o agente de maior poder econômico, sobretudo pela imensa arrecadação 

compulsória de recursos que absorve dos agentes privados, via tributação, que poderiam ser 

reinvestidos em seus negócios em ativação da economia, mas que são recolhidos pelo Estado 

para o mesmo objetivo, quando então são dispersamente distribuídos a pretexto de finalidades 

sociais e econômicas, sem retorno evidente. 

Torna-se ainda mais grave a agressão quando os competidores inaptos são 

‘compensados’, e, além disso, são também infratores, ou seja, não só foram vencidos dentro 

das regras do jogo, como as fraudaram, e mesmo assim recebem prêmios, inexistentes e 

impedidos para os vitoriosos, que então inutilizam o sucesso destes366. 

A insídia contra o sistema constitucional descamba para o descalabro, quando se 

suspeita que o verdadeiro objetivo da ‘compensação’ aos inaptos, infratores, atende a  

 

                                                 
365 Idem, p. 230. 
366 “As piores vítimas de incentivos distorcidos por medidas que eliminam ou reduzem o ônus dos impostos são 
os agentes econômicos eficientes, forçados a suportar uma carga tributária maior do que seria desejável no 
quadro da livre concorrência.” FERRAZ JR, Guerra Fiscal, Fomento e Incentivo na Constituição Federal, 1998, 
p. 281 
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interesses velados do próprio árbitro do equilíbrio concorrencial, que deveria zelar pela lisura 

e a imparcialidade, mas que se perde nos interesses próprios circunstanciais de governo, 

desviando regras, não em favor de um ou de outro agente, mas em benefício próprio, com 

flagrante prejuízo para os competidores de sucesso.  

Os Programas de Recuperação Fiscal, então, desestimulam a concorrência e conspiram 

contra este princípio constitucional específico, porque investem contra o passado, 

neutralizando parcialmente os resultados dos agentes vitoriosos no mesmo ‘campo de luta’. 

Este efeito emerge, sobretudo, porque os programas atribuem regularidade fiscal aos 

agentes perdedores, que deveriam suportar o encargo de saldar seus débitos fiscais, com 

enfraquecimento de sua disponibilidade financeira, se pretendem ou precisam manter sua 

operacionalidade no mercado e gozar de incentivos oficiais. 

Destaque-se ainda que, no regime de livre iniciativa, o vazio trazido pelo alijamento 

definitivo de alguns competidores inaptos resulta em abertura de espaço para surgimento e 

crescimento de novos competidores saudáveis, com ressalva para eventuais manobras de 

dominação de mercado, que são objeto de controle por legislação específica. 

Dessa forma, revela-se a manifesta incompatibilidade dos programas com a ordem 

jurídica econômica por conflito direto contra o princípio da livre concorrência e sistemático 

com os princípios aplicáveis ao direcionamento da ordem econômica. 

Quanto ao terceiro desajuste, pode ser entrevisto na indução ao conflito no exercício 

das funções incentivo e planejamento (iii), ambas determinantes para a atuação estatal367. 

Isso porque, com suporte na Constituição, os Programas de Recuperação Fiscal 

buscam sustento na finalidade de atendimento à função estatal de - incentivo - à atividade 

econômica. No entanto, o meio pelo qual intentam este objetivo, colide inexoravelmente com 

                                                 
367 “O art. 174 menciona ainda funções (= dever-poder) de incentivo e planejamento. Deste, tratarei, em seguida, 
de modo apartado. Quanto ao vocábulo incentivo, conota, o contexto, intervenção por indução.” GRAU, A 
Ordem Econômica na Constituição de 1988, 2000, p. 302 
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o exercício da função estatal de - planejamento -, de mesmo quilate, nos seus efeitos para os 

agentes privados. 

Antes de tudo, registre-se que os meios escolhidos de incentivo à economia, através de 

anistias, remissões e moratórias, não são os corriqueiros para o exercício organizado e 

previsível pelo Estado da função incentivo. Além disso, observe-se que a intervenção estatal 

na economia de modo súbito, a posteriori, literalmente ‘mudando as regras do jogo’, 

rompendo as relações jurídicas erguidas sobre determinado cenário legislativo, para favorecer 

justamente os infratores, conspira frontalmente contra a função planejamento368. 

Atente-se que o exercício de ambas as funções pelo Estado tem projeção dirigida 

especificada para a atividade privada. No caso da função incentivo, em razão da restrição de 

atuação direta do Estado na economia, posta no art. 173, caput, e no caso da função 

planejamento, pelo efeito indicativo para o setor privado, conforme art. 174, caput, in fine. 

Nesse último dispositivo, que assinala a característica mista369 do planejamento 

brasileiro, se encontra uma expressa diretiva constitucional para efetivação de um 

compromisso de confiança inerente e compulsório às relações público-privado no âmbito 

econômico, a ser liderada pelo Estado, que não pode vir a ser alterada ao arbítrio das 

conveniências conjunturais, sobretudo quando sem justificativa demonstrável. 

A edição de atos legislativos de imposição tributária adicional ou de oferta de 

benefícios com efeitos sobre atividades econômicas em andamento, consistem 

inevitavelmente em interferência indesejável na expectativa ordinária de resultados dos 

                                                 
368 “Incompreensível, também o equívoco, no qual tantos incorrem, de tomar os recentes ‘planos’ de 
estabilização monetária praticados entre nós – ‘Plano Cruzado’, ‘Plano Bresser’, ‘Plano Verão’ – como 
experiências ou exemplos de planejamento. Pois eles são precisamente, expressões do não planejamento, ou seja, 
de atuação estatal improvisada ad hoc, sem prévia definição de objetivos. A incoerência dos que cometem esse 
equívoco é, ademais, absoluta: pois, se tais ‘planos’ são expressões de planejamento, não poderiam, mercê do 
que dispõe o art. 174, obrigar (ser determinantes) para o setor privado. Observo que Tércio Sampaio Ferraz Jr, ao 
cogitar do ‘Plano Verão’ (‘A Economia e o Controle do Estado’, cit.), não comete erro.” Idem, p. 304 
369 BRITO, Reflexos Jurídicos da Atuação do Estado no Domínio Econômico, 1982, pp. 101/102 
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negócios privados, desatendendo o exercício da função planejamento pelo Estado no seu 

efeito sugestivo para os agentes particulares370. 

Denote-se que a função planejamento é determinante para o setor público, conforme 

art. 174, caput, e que a Constituição mantém regra específica de planejamento e 

previsibilidade para suas receitas, quando exige o demonstrativo dos efeitos de benefícios 

fiscais em geral, isenções, remissões, anistias, subsídios, etc, desde o projeto de lei 

orçamentária, conforme art. 165, § 6º371.  

Esta regra constitucional específica atesta a relevância que o conteúdo dessa qualidade 

de normas apresenta para a gestão do Estado e, por conseguinte, para todos aqueles que 

porventura venham a ser direta ou indiretamente atingidos por estas. 

Nesse âmbito, as modalidades de incentivos à atividade econômica que menos 

confrontam a função planejamento são as isenções a prazo certo ou sob determinadas 

condições, conforme o CTN, art. 178, que se expressam como verdadeiros contratos entre os 

agentes do setor privado372 beneficiado e o poder público, como sugerido no art. 176, caput e 

179, caput, do CTN.  

Entretanto, essa possibilidade não se encontra facultada para os dispositivos de 

exoneração posteriores à constituição definitiva de crédito tributário, seja por ato lícito ou  

 

 

                                                 
370 “O princípio constitucional da segurança jurídica exige, ainda, que os contribuintes tenham condições de 
antecipar objetivamente seus direitos e deveres tributários, que, por isto mesmo, só podem surgir de lei, igual 
para todos irretroativa e votada pela pessoa política competente. Assim, a segurança jurídica acaba por 
desembocar no princípio da confiança na lei fiscal, que, como leciona Alberto Xavier, ‘traduz-se praticamente na 
possibilidade dada ao contribuinte de conhecer e computar os seus encargos tributários com base exclusivamente 
na lei.” CARRAZZA, Curso de Direito Constitucional Tributário, 1997, p. 272 
371 “Convém lembrar que uma plêiade de princípios esparsos, muitas vezes expressos para reger matéria 
financeira, orçamentária ou administrativa, são inteiramente aplicáveis à questão tributária como legalidade, 
impessoalidade, moralidade e publicidade dos atos administrativos (art. 37), previsibilidade e planejamento dos 
tributos (art. 165, § 2º), etc.” BALEEIRO, Limitações Constitucionais ao Poder de Tributar, 1998, p. 784. (Nota 
de Misabel Derzi) 
372 BORGES, Teoria Geral da Isenção Tributária, 2001, p. 84 e passim 
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ilícito, porque então, não mais sobrexiste a disponibilidade negocial373 ou de fomento, 

para a administração fazendária. 

Constata-se então a cabal inadequação do exercício da função estatal de incentivo, por 

meio de programas de benefícios moratórios ou indulgentes, pelo confronto que estabelecem 

para o exercício da função estatal planejamento, nos seus efeitos norteadores para o setor 

privado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
373 “E la ragione di tale insdisponiblità è ovvia: la potestà tributaria, non essendo che un’esplicazione della 
capacità giuridica dell’ente pubblico, deriva della leggi di típico contenuto pubblicistico come quelle che 
attengono all’ordinamento costituzionale dello Stato, le quali pertanto non possono essere modificate che dal 
potere legislativo e non mai dal potere esecutivo con un atto negoziale.” BERLIRI, Principi di Diritto Tributario, 
1957, p. 74  
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CAPÍTULO 9 – SÍNTESE DO CONFRONTO DOS PROGRAMAS COM A 

CONSTITUIÇÃO 

 

 No Capítulo 7, resta exposto o manifesto conflito entre as normas dos Programas de 

Recuperação Fiscal e o sistema de valores constitucionais, quando se constata a 

incompatibilidade das disposições e efeitos dos programas, para com quatro dos princípios 

maiores da Constituição, o Republicano, a Segurança Jurídica, a Moralidade Pública e a 

Isonomia Tributária. 

 Por si só, essa constatação seria então suficiente para exigir uma solução jurídica para 

correção dos programas, tendo em vista que estes, na condição de normas 

infraconstitucionais, não podem subsistir validamente no ordenamento, senão em harmonia e 

afirmação da efetividade dos princípios constitucionais. 

Nesse caso, exsurge plenamente identificável o conflito de normas do tipo - princípios 

x  regras -, que se resolve pela predominância inexorável dos primeiros, como estudado na 

Seção 6.3, salvo a eventual presença de regras de status constitucional. 

 Desse modo, observados os programas somente pelos critérios de compatibilidade 

com o sistema axiológico, da hierarquia normativa e diante da flagrante agressão constatada, a 

solução imediata entrevista consiste no simples reconhecimento da inconstitucionalidade dos 

programas e a declaração da sua nulidade. 

 Entretanto, os programas foram lançados sob a justificativa de intervenção benéfica e 

estimulante da atividade econômica, portanto, estribados no eventual atendimento efetivo de 

normas programáticas constitucionais da ordem econômica.  

Nesse caso, se verificada a validade e a imprescindibilidade dos programas para o 

cumprimento daquelas normas constitucionais, seria necessário manter sua vigência e 

encontrar uma interpretação dessa validade, que garanta a efetividade das normas 



   223 

programáticas, de modo integrado com a efetividade dos princípios axiológicos 

constitucionais feridos. 

 Nesse caso, a colisão identificada entre as normas dos programas com os princípios 

axiológicos, deveria ser estendida até o conflito - princípios x princípios -, a ser solucionado 

através dos mecanismos teleológicos de ponderação e otimização. 

 Em razão disso, desenvolveu-se no Capítulo 8, a análise de adequação e relevância da 

qualidade das normas dos programas e de seus efeitos para com a efetividade das normas 

programáticas da ordem econômica, e o estudo concluiu também pela incompatibilidade e 

deformação das disposições dos programas para o exercício saudável daquelas atribuições 

promocionais. 

 Isso se verifica por causa de três vícios inerentes aos programas: (i) estes não se 

constituem em instrumento seguro quanto à previsibilidade de resultados, no que diz respeito 

ao saneamento dos passivos fiscais ou à efetiva retomada da atividade econômica; (ii) os 

programas conspiram diretamente contra o princípio da livre concorrência, consagrado na 

Constituição, porque neutralizam a vantagem obtida pelos agentes privados vencedores na 

competição de mercado, beneficiando os perdedores, por vezes, também, infratores; (iii) os 

programas produzem o conflito no exercício estatal das funções – incentivo - e  - 

planejamento -, porque o  manejo da primeira, através de normas que alteram as ‘regras do 

jogo’ a posteriori, contrasta com a previsibilidade natural necessária ao exercício adequado da 

função planejamento, sobretudo, considerando seu efeito indicativo para s agentes privados. 

 Dessa forma, conclui-se que os Programas de Recuperação Fiscal também não 

satisfazem às normas programáticas da ordem econômica, e então, não podem buscar nestas, 

qualquer justificativa para sua vigência. 

 Por conseguinte, o suposto conflito de - princípios x princípios -, não se apresenta, e, 

pelo contrário, sobreleva-se com mais vigor o conflito - princípios x regras -, uma vez que os 
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programas, normas infraconstitucionais, contrariam não só os princípios materiais 

axiológicos, mas também perturbam a funcionalidade das normas programáticas da ordem 

econômica, de mesmo status hierárquico e principiológico. 

 Reforça-se, então, a necessidade de promoção da solução jurídica sumária, pela 

retirada da vigência dos programas, por manifesta inconstitucionalidade. Todavia, na Seção 

7.2, onde se verificou a compatibilidade dos programas com o Princípio da Segurança 

Jurídica, observou-se que a vigência remansosa dos programas, já por cinco anos, não é capaz 

de lhes atribuir constitucionalidade automática, mas tem poder de consolidar direitos 

adquiridos ou expectativa de direitos e efeitos, que reclamam a atuação do mesmo Princípio 

da Segurança Jurídica, em favor dos contribuintes aderentes, naturalmente de boa-fé, quando 

aproveitaram de benefício estatuído em lei. 

 Essa realidade fática e jurídica exige que se realize ponderação da atuação do mesmo 

Princípio da Segurança Jurídica, em favor de grupos diferentes de contribuintes, de modo a 

não incrementar as injustiças e perturbações já iniciadas desde o lançamento dos programas. 

Nesse caso, a solução de retirada sumária da vigência dos programas, segundo a estrita 

apreciação teórica de seu conflito com normas constitucionais, mostra-se atualmente 

temerária. 

 Reitera-se então pela Solução Proposta na Seção 4.3, que postula pelo 

desconhecimento do limite temporal de adesão aos Programas, que entendemos capaz e 

suficiente para restaurar a Isonomia Tributária constitucional, e, por extensão, sanar as lesões 

aos demais princípios axiológicos. 

 Quanto ao conflito com as normas programáticas, a Solução Proposta é menos 

satisfatória, porque não atribui nenhuma melhoria de qualidade ao conteúdo das normas dos 

programas, que os tornem mais adequados à promoção de estímulo à atividade econômica. A 
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Solução Proposta também não desfaz o conflito no exercício das funções incentivo e 

planejamento pelo Estado. 

 Entretanto, a Solução Proposta restaura a igualdade de oportunidades quanto a 

benéficos econômicos, afastando a interferência nociva feita pelo Estado, através do 

programas, na livre concorrência, que se constitui na incompatibilidade mais gravosa para 

com as normas programáticas da ordem econômica. 

 Sendo assim, na Parte III seguinte, será examinada a Viabilidade da Solução Jurídica 

Proposta, tanto com relação à integração dos Programas ao sistema constitucional, como 

quanto à plausibilidade processual de sua realização. 
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PARTE III – A VIABILIDADE DA SOLUÇÃO JURÍDICA PROPOSTA 
 

CAPÍTULO 10 – A  DEFINIÇÃO  DO  TIPO  DE  SOLUÇÃO 

 

10.1 – A Necessidade da Solução Jurídica 

 

Na Parte I deste trabalho realiza-se uma descrição da elaboração e conteúdo dos 

Programas de Recuperação Fiscal, assevera-se os motivos da suspeita de sua 

inconstitucionalidade e se propõe uma solução jurídica capaz de sanar incompatibilidade 

assinalada dos Programas para com o sistema de valores constitucional. 

Na Parte II, confirma-se a necessidade de solução jurídica de conciliação dos 

Programas com a Constituição, que decorre da convicção assimilada durante o exame, de que 

os Programas de Recuperação Fiscal praticam violação contra quatro dos mais significativos 

princípios constitucionais: Republicano, Segurança Jurídica, Moralidade e Isonomia, este 

último, no sensível aspecto setorial da Isonomia Tributária. 

Em adendo, reforçando a imprescindibilidade da solução jurídica, verificou-se que as 

normas dos programas também não se coadunam com as normas programáticas da ordem 

econômica, que se constituem nos princípios finalísticos, componentes do sistema de valores 

constitucionais, estatuído desde os fundamentos e objetivos do Estado brasileiro, declarados 

no art. 1º, inciso IV e art. 3º, complementados pelos preceitos dos art. 170 a 181 e 193.   

Observe-se, porém, que as normas dos Programas de Recuperação Fiscal permanecem 

em plena atuação, a despeito do confronto com aqueles princípios axiológicos e finalísticos, 

sobretudo em razão da sua natural presunção de constitucionalidade, reforçada pela 

inexistência de impugnação de sua validade no controle abstrato de normas. 
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Desse modo, torna-se imprescindível a busca de uma solução jurídica que justifique, 

mantenha ou retire a validade dos Programas de Recuperação Fiscal, seja através de ajuste 

legislativo ou pelos instrumentos de controle de constitucionalidade judicial, para que se 

restaure a compatibilidade do ordenamento tributário infraconstitucional com a Constituição. 

Nesta Parte III, então, intenta-se explorar a possibilidade de compatibilização dos 

Programas de Recuperação Fiscal com a Constituição. Neste objetivo, a tarefa consistirá no 

exame da suficiência e viabilidade da solução proposta na Parte I, Seção 4.3, para sanar as 

anomalias apontadas na Parte II, Capítulo 9. 

A Solução Proposta consiste na invalidação da data limite de adesão aos Programas, 

em nome da restauração da isonomia e com efeitos reflexos sobre outros valores 

constitucionais lesionados. Esta solução pode ser promovida por dois caminhos: - através do 

processo legislativo, pela revogação do dispositivo dos programas que estabelecem limites 

temporais, ou, - pela formulação de decisões judiciais que venham a invalidar aqueles limites, 

guarnecidas em fundamentação de necessário controle de constitucionalidade. 

Na exploração das alternativas, a Seção 10.2 seguinte, se dedica à apreciação da 

plausibilidade da alternativa de alteração legislativa, concluindo pela sua duvidosa viabilidade 

prática. Em conseqüência, a abordagem se estende para demonstrar, que essa improbabilidade 

fática da alternativa legislativa, reforça a necessidade da construção de uma solução jurídica 

na via judicial. 

A investigação de viabilidade da Solução Proposta na via judicial, porém, demanda 

uma análise preliminar, que consiste na verificação da aptidão da Solução Proposta para 

integrar as normas dos Programas com o sistema de valores constitucionais, atendendo às 

regras de interpretação e aplicação constitucionais emanadas dos princípios instrumentais.  

Essa análise preliminar, realizada no Capítulo 11, se impõe, porque a solução jurídica 

na via judicial demanda decisões judiciais, que devem conter potencial de convencimento 



   229 

suficiente para estabelecer uma compreensão segura, que facilite sua progressiva 

universalização, ainda que por sucessivas decisões de casos individuais.  

Nesse objetivo, o conteúdo da decisão deve ser capaz de ser aprovada nos testes de 

viabilidade e de integração aplicáveis pela hermenêutica constitucional.  

Assim, a eventual decisão judicial que venha a acolher a Solução Proposta deve ser 

portadora de força persuasiva fundamentada em argumentação sólida, normativa, 

jurisprudencial e doutrinária, que registre e reconheça: - a manifesta incompatibilidade dos 

programas com a Constituição, - a necessidade da solução jurídica para restauração dos 

princípios constitucionais e  - a validade lógico-jurídica da Solução Proposta. 

Nos capítulos seguintes, 12 e 13, são examinadas, respectivamente, as alternativas 

processuais adequadas para condução de causas jurídicas com o objeto firmado na Solução 

Proposta e a viabilidade de seu acolhimento de, nos termos da jurisprudência vigente. 

Destaque-se que, no estudo de viabilidade jurisprudencial, prevalece a abordagem da 

jurisprudência do Excelso Pretório, corte constitucional, tendo em vista a fundamento de 

natureza constitucional da argumentação. 

 

10.2 – A Remota Alternativa Legislativa  

 

A alternativa legislativa, sem dúvida, é a mais sortida de meios para a confecção de 

ajustes de compatibilização dos programas à Constituição, porém, sua plausibilidade prática 

parece remota, tendo em vista o desenrolar dos fatos legislativos que produziram os 

programas, que desalentam esperanças nesta via.  

Isso porque, como visto na Parte I, os Programas de Recuperação Fiscal se 

desenvolvem e se amplificam a partir de disposições regulamentares fiscais tímidas, de pouco 
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alcance, que iniciam com o art. 17 da lei nº 9.779/97, sempre por impulso dos interesses 

financistas do Poder Executivo374, com a anuência quase omissa do Poder Legislativo. 

Além disso, em paralelo aos Programas REFIS e o PAES, os dois Programas de 

Recuperação Fiscal por excelência, foram editadas algumas outras disposições de cunho 

beneficente a devedores fiscais, que sugerem as mesmas infrações aos princípios axiológicos 

constitucionais, e ainda outras continuam em promoção, a exemplo da recente Lei nº 

10.925/2004 readmitindo a possibilidade de parcelamento a devedores inadimplentes do 

SIMPLES, cujo regime original tinha como premissa a pontualidade de pagamento, e uma vez 

mais com prazo limitado de adesão. 

Desse modo, a via legislativa parece mais promissora à continuidade da oferta de 

indulgências e premiações a inadimplentes, do que a se debruçar sobre o antipático e 

intrincado ajuste necessário da legislação beneficente vigente. 

Encontra-se então nesse oportunismo do Poder Executivo e nessa displicência do 

Poder Legislativo uma segunda razão relevante para a busca da solução jurídica na via 

judicial. Isso porque, em verdade, enquanto não se invoca o controle de constitucionalidade, 

tais normas de benefícios continuarão sendo editadas em sacrifício do sistema constitucional 

tributário, a despeito das suspeitas que o senso comum percebe quanto à irregularidade de 

regras desta natureza. 

Além disso, o controle judicial se torna ainda mais imperativo porque, sem as 

restrições impostas por este, os demais Poderes se sentem natural e justificadamente 

legitimados a produzir sucessivas normas anistiantes tributárias, de duvidoso conteúdo 

isonômico, ao sabor das conveniências e circunstâncias de ocasião. 

Destaque-se, no entanto, que o simples fato da produção de um diploma legislativo 

perfeito na constitucionalidade formal e da inexistência de questionamento de suas 

                                                 
374 TOSTO, Novo Refis pode resolver problemas de caixa da União, 2002. 
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disposições nas instâncias judiciárias competentes, não são suficientes para atribuir 

constitucionalidade a um texto legislativo transgressor.  

Isso porque, quando da ocorrência de inconstitucionalidade material, esta se aloja no 

próprio conteúdo da norma inválida, no que diz respeito a sua compatibilidade para com as 

disposições constitucionais superiores, que não pode ser saneada pela simples formalidade 

omissiva dos corpos políticos competentes, quer seja esta omissão intencional ou funcional. 

A omissão intencional pode ocorrer apenas no Poder Legislativo e no Poder 

Executivo, não raro, porque desinteressados em enfrentar questões espinhosas e ‘inoportunas’ 

aos interesses dominantes empresariais e políticos que impulsionam determinadas produções 

legislativas, sobretudo em matéria tributária, como registra Surrey375, norte-americano, e na 

doutrina jurídica brasileira, James Marins376.  

Registre-se que, em matéria tributária, o Poder Executivo, como participante ativo do 

processo legislativo e em razão das restrições do princípio da legalidade, está quase sempre 

em cumplicidade com os erros e acertos do Poder Legislativo, inclusive quanto à omissão 

intencional, que pode ocorrer em conjunto ou em separado.  

A omissão funcional pode ocorrer nos Poderes Legislativo e Judiciário. No primeiro, 

pela inocorrência de debates sobre uma determinada matéria, não despertada para sua 

eventual inconstitucionalidade, apesar das diversas comissões técnicas. No segundo, pela sua 

inércia funcional natural, característica de sua posição subsidiária para solução de conflitos, 

que só autoriza seu pronunciamento quando provocado, o ne procedat iudex ex officio, 

consagrado no art. 2º do CPC. 

                                                 
375 “But despite an absence of consensus on any particular list of provisions there seems to be considerable 
agreement that Congress in its tax legislation has adopted provisions favouring special groups or special 
individuals and that these provisions run counter to our notions of tax fairness. Moreover, the tendency of 
Congress to act this way seems to be increasing.” How Tax Law is Made, 1996, p. 796 
376 “Seu regime jurídico, contudo, padece de diversos vícios jurídicos de levada gravidade, certamente 
germinados no ambiente de açodamento e de desapego à ordem jurídica que tem marcado negativamente a 
criação de normas tributárias no Brasil.” O Refis e seus Problemas Jurídicos, 2000, p. 64 
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Resta o Ministério Público, que, apesar de guardião da ordem jurídica, conforme CF, 

art. 127, caput, exerce suas funções e poderes de modo discricionário, em razão de sua 

independência funcional prevista na CF, art. 127, § 1º, e que, em caso de lei inconstitucional, 

dispõe de seu principal instrumento de ação na competência de provocação do controle 

concentrado de constitucionalidade, incluída na CF, art. 103, inciso VI, e de modo mais 

remoto, através do regime de controle difuso, nos casos previstos em lei ou para a tutela de 

interesses difusos e coletivos, segundo a CF, art. 129, inciso III.    

 Assim, diante das omissões praticadas pelos Poderes Legislativo e Executivo, quando 

da elaboração dos programas, resta somente o controle de constitucionalidade na via judicial, 

o Judicial Review, que se examina adiante, segundo as alternativas processuais disponíveis no 

direito brasileiro. 

 

10.3 - O Imperativo da  Solução Judicial  

 

Antes de buscar o caminho judicial, porém, urge que se examine o trabalho legislativo 

que produziu as normas dos Programas, no que tange ao controle preventivo de 

constitucionalidade interno daqueles corpos políticos.  

Isso porque, se há investigação de inconstitucionalidade a realizar sobre atos 

legislativos, que se verifique antes, se os eventuais argumentos de impugnação não já foram 

apreciados e superados nos debates parlamentares.  

Além disso, o exame da fase legislativa permite que se investigue a vontade original 

do legislador, e esta vontade não pode ser presumida como contrária à Constituição e seu 

sistema de valores, ou discordante daquilo que esta mesma Constituição determina aos 

legisladores. 
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Desse modo, se há uma desigualdade estabelecida pelo legislador, não autorizada na 

Constituição, esta deve ser tomada, antes, como equivocada ou encoberta no processo 

legislativo, e nunca como produzida por vontade ou intenção deliberada do legislador em 

produzir a desigualdade.  

Neste caso, o exame dos textos produzidos no processo legislativo, esmiuçados na 

Parte I, intenta: 1 – verificar se os argumentos de inconstitucionalidade por ofensa à isonomia 

tributária foram apreciados nos trabalhos legislativos;  2 – se aqueles argumentos foram 

apreciados e, se superados, verificar qual a justificativa constitucional;  e  3 – se os 

argumentos foram apreciados e não superados, verificar por que o legislador prosseguiu, 

fomentando suspeita de intenção deliberada de promover desigualdade inconstitucional. 

Na hipótese 1, se a abordagem das discussões legislativas não percebeu a 

inconstitucionalidade em elaboração, exsurge o dever de correção pelos demais instrumentos 

de controle constitucional existentes, mantidos justamente para garantir o cumprimento fiel da 

Constituição e impedir o eventual arbítrio de um poder político. 

Na hipótese 2, se a abordagem das discussões legislativas percebeu a 

inconstitucionalidade, a apreciou e a manteve, então deve ser encontrada nos seus textos, a 

forma jurídica e constitucional ali desenvolvida para justificar a desigualdade, entre as 

exceções de desigualdade acolhidas excepcionalmente no texto constitucional, ou a 

compensação que reequilibre os direitos fundamentais dos cidadãos desigualados. 

Na hipótese 3, mais remota, se a inconstitucionalidade foi constatada mas não 

enfrentada, seria compulsório concluir que o legislador produziu a desigualdade injusta de 

modo intencional e a Constituição não lhe dá poderes para isto, salvo justificativas constantes 

do próprio texto constitucional.  
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Nessa última hipótese, o legislador teria agido de modo inconstitucional na sua 

manifestação original de vontade e o ato legislativo produzido se encontra inapelavelmente 

viciado de nulidade ab initio.  

Em qualquer caso, agrava-se o dever de atuação dos demais poderes políticos, que 

assumem a obrigação de não permanecer inertes, mas de investir para desfazer a agressão à 

Constituição, dentro do campo de ação do Poder Executivo, através poder de veto, e do Poder 

Judiciário, pelos sistemas de controle de constitucionalidade. 

O exame dos documentos legislativos descritos na Parte I não revela intenção 

deliberada dos legisladores ou do Poder Executivo, em promover desigualdade 

inconstitucional, mas apenas de buscar uma tentativa inovadora de arrecadar créditos 

duvidosos do governo, aliado à oportunidade de saneamento e oferta de regularidade fiscal 

aos agentes econômicos. 

Logo, a produção da desigualdade imanente dos Programas de Recuperação Fiscal não 

pode ser tomada como de vontade do legislador, e há de se presumir que, se o legislador a 

tivesse percebido, teria providenciado as correções necessárias.  

Desse modo, resta descartada a hipótese 3 e não se impõe a necessidade de declaração 

sumária de nulidade do ato legislativo, porque não houve vontade injustificada do legislador 

de agredir a Constituição.  

Todavia, a desigualdade resultante da aplicação prática dos programas permanece e 

exige apreciação de sua inconstitucionalidade pelos demais poderes políticos, restando então 

apenas a atuação do Poder Judiciário, tendo em vista a sanção e participação do Poder 

Executivo na elaboração dos Programas. 

Por outro lado, nos textos mencionados das discussões legislativas, Capítulo 2, não se 

encontram debates aprofundados a respeito de adequação técnica, demonstrativos numéricos, 

objetivos palpáveis, efetividade ou viabilidade jurídica da promoção de incentivos à atividade 



   235 

econômica através de anistias ou remissões de amplo espectro, como as promovidas pelos 

Programas de Recuperação Fiscal, enfraquecendo o poder persuasivo de sua aplicação com 

efeitos benéficos parciais, isto é, apenas para alguns contribuintes e durante certo período. 

Também não há discussões sobre o oportunismo da intervenção estatal na atividade 

econômica do modo implementado, que beneficia agentes que estão em desvantagem por 

decorrência do legítimo jogo de mercado, ou mesmo outros, usuários de expedientes desleais 

na competição, a exemplo da sonegação fiscal especulativa como estratégia de negócios, em 

detrimento dos agentes saudáveis e leais, desafortunados pelo ‘oxigênio’ fornecido pelos 

programas estatais aos concorrentes. 

Recorde-se ainda, que a justificativa para a preservação de uma norma 

infraconstitucional no sistema, mesmo quando em confronto com princípios axiológicos da 

Constituição, pode ser fundada em duas causas: - nas exceções de desigualdades descritas no 

próprio texto constitucional ou  -  quando se fundamentam em outras normas de mesma 

hierarquia, como princípios finalísticos ou apreciações de natureza ‘política’, tal como 

esclarecido por Dworkin. 

Nessa segunda causa, a afirmativa de permanência da norma reclamará a competente 

ponderação entre princípios, que, no entanto, exige sólida fundamentação justificativa para o 

equilíbrio da eficácia concorrente destes. 

Entretanto, nos textos do Legislativo, não se encontra debate expresso sobre a eventual 

agressão à Isonomia Tributária, deixando concluir que a possibilidade desta infração 

permaneceu encoberta naquelas discussões, passando desapercebida ao legislador, então 

empenhado em produzir o desejável incentivo econômico.  

Descarta-se então a hipótese 2, que presumia o debate da matéria e a superação do 

obstáculo, prevalecendo a situação da hipótese 1, tendo em vista a ausência de debates 
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legislativos sobre a matéria da Isonomia Tributária, reclamando em definitivo a atuação do 

controle judicial de constitucionalidade. 

Por fim, ressalte-se que, na ausência de provocação do controle de constitucionalidade, 

consolida-se a convalidação da injustiça por omissão, e mais que tudo, a ineficácia ou 

inefetividade da Constituição, traindo a consciência coletiva ali traduzida, contribuindo para 

sua inutilidade ou inutilização parcial.  

Mesmo diante da flagrante violação da Isonomia, torna-se melhor que a jurisprudência 

se firme em definitivo, ainda que a favor da validade plena dos programas, sem alterações, 

através do controle concentrado.  

Decisão dessa natureza representaria uma tomada de posição formal, que a evolução 

social trataria de ratificar ou defenestrar, no curso de uma interpretação dinâmica da 

Constituição, através de plausíveis mudanças de entendimento do Pretório Excelso, diante da 

evolução social. Além disso, a história teria essa referência para análise e orientação de 

decisões futuras, quando situações semelhantes assediassem os interesses sociais. 

Nesse caso, no que se refere à alternativa do controle abstrato de constitucionalidade, 

pelo julgamento de improcedência de uma eventual ação direta de inconstitucionalidade 

contra qualquer dos programas, ou pela declaração da constitucionalidade após iniciativa das 

autoridades habilitadas, esta poderia encerrar a questão no plano normativo e esvaziar o 

interesse acadêmico do tema, mas, certamente exigiria controvertidas elucubrações judiciais 

de justificativa hermenêutica, restando ao fim, contra esta, apenas a força moral e persuasiva 

da doutrina. 

Além do STF, restariam apenas possibilidades teóricas remotas, como a soberania 

popular mencionada no art 1º, PU, da CF ou o apelo a tratados internacionais de direitos  
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humanos, com base no art. 5º, § 2º da CF, apelando ao Pacto de San José, da OEA377, 

como intentam as entidades interessadas em desfazer a recente decisão do STF de reconhecer 

validade na instituição da contribuição previdenciária sobre a remuneração dos aposentados.  

A necessidade da atuação do controle de constitucionalidade judicial, então, se 

acentua, em desafio à corte suprema, porque os Programas de Recuperação Fiscal, tal como 

promulgados, praticam naturalmente a desigualdade injusta entre contribuintes e intervêm na 

economia de modo nocivo para com os concorrentes privados saudáveis e leais, mas sua 

atuação e eficácia permanecem, em função de sua presunção de constitucionalidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
377 VILLEGAS, El Pacto de San Jose de Costa Rica y los Derechos Humanos de los Contribuyentes, 1989, p. 19  
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CAPÍTULO 11 – ANÁLISE DOS PROGRAMAS E DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

SEGUNDO OS PRINCÍPIOS INSTRUMENTAIS E POSTULADOS NORMATIVOS 

INESPECÍFICOS 

 

11.1 – Os Princípios Instrumentais – Sua Utililidade 

 

Os princípios instrumentais são acolhidos como premissas metodológicas de 

interpretação constitucional378, que se acrescentam aos demais roteiros tradicionais de 

compreensão de normas jurídicas, e são aplicáveis justamente à hermenêutica da Constituição, 

em razão da especificidade hierárquica e de conteúdo de seus preceitos. 

A solução jurídica na via judicial que se busca, deverá ser gravada em decisões 

judiciais, portadoras de racionalidade e potencial de convencimento suficiente que atestem 

sua viabilidade técnica e jurídica, para que se dissemine em sucessivas decisões judiciais 

similares, que reiterem a credibilidade da sua correção. 

Desse modo, a fundamentação das decisões judiciais que acolhem a solução proposta 

deve ser capaz de demonstrar, de modo encadeado, a situação jurídica de: - (i) manifesta 

incompatibilidade dos programas com a Constituição; - (ii) que torna imperativa uma solução 

jurídica para restauração da efetividade dos princípios constitucionais  e  - (iii) que a solução 

proposta possui validade lógico-jurídica e suficiência para ajustar a harmonia do 

ordenamento. 

A utilidade da análise dos Programas e da Solução Proposta, sob o lume dos princípios 

instrumentais, então, se apresenta relevante, porque, caso essa análise venha a ratificar as 

anomalias dos Programas e a suficiência da Solução Proposta, se prestará como certificado do 

potencial da validade racional do argumento de fundamentação das decisões judiciais. 

 

                                                 
378 BARROSO, Interpretação e Aplicação da Constituição, 2004, p. 370 
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A análise dos Programas, ao lume desses princípios instrumentais, será capaz de 

esclarecer o modo, como a incompatibilidade jurídica dos programas com os princípios 

axiológicos e finalísticos constitucionais, torna tecnicamente impossível, a coexistência do 

sistema de valores guarnecido pelos princípios e os efeitos dos Programas, para fins de 

distribuição de direitos e deveres aos cidadãos, como pretendido pela Constituição. 

Isto é, se as normas dos Programas, que são - regras -, e os princípios constitucionais, 

estão em vigência, mas são inconciliáveis, isso significa que, em verdade, um dos dois 

preceitos não possui efetividade, uma vez que não é possível a vigência comum de ambos, se 

incompatíveis entre si.  

Desse modo, a análise do conflito entre os Programas e os princípios constitucionais, 

identificado na Parte II, sob a metódica dos princípios instrumentais, permite esclarecer que 

preceito está sacificado e não possui efetividade. Em seguida, examina-se qual das normas 

conflitantes deve prevalecer, segundo a lógica da ciência jurídica, e, em conseqüência, 

revelar, se há necessidade da solução jurídica. 

Comprovada a necessidade da solução jurídica, será imperioso encontrar uma capaz de 

restabelecer a harmonia do ordenamento. Segue-se então o teste da Solução Proposta, sob a 

metódica dos mesmos princípios instrumentais, para que se verifique sua capacidade para 

restaurar a harmonia entre os Programas e os princípios constitucionais, de modo que a 

coexistêcia de ambos signifique a validade e a eficácia plena do ordenamento jurídico. 

Para essa tarefa, aproveitamos a organização dos princípios instrumentais realizada por 

Barroso379, que os reúne em seis modalidades: Supremacia da Constituição, Presunção de 

Constitucionalidade das Leis e Atos Públicos, Interpretação conforme a Constituição,Unidade 

  

                                                 
379 Idem, pp. 369 a 374 
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da Constituição, Razoabilidade ou Proporcionalidade e Efetividade. Destaque-se ainda a 

ordenação aproximada de Canotilho380, acrescida das peculiaridades do direito comunitário. 

Os Princípios Instrumentais de Interpretação da Constituição, são de largo 

conhecimento na doutrina jurídica, merecendo uma revisão rápida de seu conteúdo, 

acompanhada de verificação da compatibilidade dos programas com a Constituição e da 

suficiência da Solução Proposta. Para isso, os princípios instrumentais serão agrupados 

segundo a similaridade dos efeitos de sua atuação interpretativa no esclarecimento lógico-

racional de soluções judiciais. 

Além dos princípios instrumentais, a análise se estenderá até os métodos auxiliares de 

interpretação constitucional, a exemplo da Ponderação, Concordância Prática e Proibição de 

Excesso, que são mencionados de modo difuso por Canotilho381 e reunidos por Ávila sob a 

denominação de postulados normativos inespecíficos. 

 

11.2 - Os Princípios da Supremacia da Constituição, da Unidade da Constituição e da 

Efetividade 

 

O Principio da Supremacia informa a invalidade das normas infraconstitucionais 

quando em confronto com as normas constitucionais, como acontece com aquelas instituintes 

dos Programas de Recuperação Fiscal, pela simples imposição do imperativo hierárquico.  

O imperativo hierárquico deve ser imposto por alguns dos referidos processamentos 

judiciais de controle de constitucionalidade, quando o conflito é apresentado a julgamento382. 

                                                 
380 Direito Constitucional, 2000, pp. 1.186 a 1.191 
381 Idem, pp. 447, 1.188 e 1.199  
382 “É por força da supremacía da Constituição que o intérprete pode deixar de aplicar uma norma 
inconstitucional a um caso concreto quando lhe caiba apreciar - controle incidental de constitucionalidade - ou o 
Supremo Tribunal Federal pode paralisar a eficácia com caráter erga omnes, de uma norma incompatível com o 
sistema constitucional (controle principal ou por ação direta)” BARROSO, Interpretação e Aplicação da 
Constituição, 2000, p. 371  
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 O Princípio da Unidade deve ser acionado quando exsurgem normas 

infraconstitucionais que atendem a algumas normas constitucionais, mas contrariam outras de 

mesmo grau, induzindo a necessidade de utilização de mecanismos de interpretação conforme 

a constituição, em busca de uma solução aplicativa compatível.  

Isso significa que a criação ou aplicação das normas infraconstitucionais deverá estar 

harmonizada com a Constituição383, no total, isto é, mesmo quando atendendo a uma 

determinada norma específica da estrutura constitucional, não poderá ser criada ou aplicada 

em sentido confrontante com outras normas de mesma hierarquia. 

Não se interpreta a Constituição em tiras, informa Grau384, direcionando ao sistema 

constitucional sua afirmativa quanto à hermenêutica jurídica, de que não se interpreta o direito 

em tiras385. 

A verificação de compatibilidade dos Programas de Recuperação Fiscal, no entanto, 

não chega a burlar o acionamento do Princípio da Unidade porque os Programas não se 

conciliam, nem com os princípios materiais axiológicos, nem com os princípios finalísticos 

instituídos nas normas programáticas, como exposto na Parte II. 

Desse modo, não se verifica tensão de concorrência entre princípios constitucionais 

que demanda a intervenção hermenêutica de equilíbrio e compatibilização inspirada no 

Princípio da Unidade. 

Em verdade,  a única tensão concorrente entre princípios, acontece do Princípio da 

Segurança Jurídica, em equilíbrio com ele mesmo, quando eventulamente acionado para fazer 

valer direitos e expectativas dos contribuintes regulares em geral, lesados pela edição dos 

                                                 
383 “IV – A função ordenadora dos princípios revela-se praticamente nítida e forte em momentos revolucionários, 
quando é nos princípios – nos quais se traduz uma nova idéia de Direito – e não nos poucos e precários preceitos 
escritos, que assenta diretamente a vida jurídico-política do país. Mas não menos sensível se apresenta em 
épocas de normalidade e estabilidade institucional.” MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, t.2, 1997, p. 
229 
384 A Ordem Econômica na Constituição de 1988, 2000, p. 176 
385 GRAU, Ensaio e Discurso, 2003, p. 40 
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programas com limite temporal, e dos contribuintes aderentes, leal e legalmente desfrutantes 

dos benefícios dos Programas. 

 Quanto ao Princípio da Efetividade386, este deve ser acionado para impulsionar a 

atuação no mundo real de uma norma jurídica, e, uma vez insculpido no plano constitucional, 

determina que estas normas superiores devem assumir prioridade para atuar sobre a realidade 

fática387, promovendo os efeitos jurídicos exigidos pelo compromisso social original que a 

Constituição representa388.  

O termo efetividade que instrui este princípio não se confunde com o significado de 

eficácia, tal como este normalmente é utilizado na doutrina jurídica, no sentido de qualidade 

da norma jurídica para produzir efeitos. A eficácia, naquele sentido, vem complementar as 

qualidades precedentes da norma, existência e validade, que a aprimoram para que possa vir a 

ser aplicada. 

O acervo constitucional se compõe de normas de conteúdos e destinações diferentes, 

assim como assumem gradação variada de capacidade de atuação389, a depender das 

demandas de complemento que a própria Carta exige. 

A existência de normas constitucionais com diferentes capacidades de atuação, ou 

graus de eficácia, inspira diversas inúmeras classificações de normas constitucionais vigentes 

                                                 
386 “A efetividade significa, portanto, a realização do Direito. O desempenho concreto de sua função social. Ela 
representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a aproximação, tão íntima 
quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social.” BARROSO, Direito Constitucional e a 
Efetividade de suas Normas, 2003, p. 85. 
387 “ f) O intérprete constitucional deve guardar vínculo com a excelência ou otimização da efetividade do 
discurso normativo da Carta, no que esta possui de eticamente superior e universalizável, conferindo-lhe, assim, 
a devida coerência interna – eficácia jurídica – e a não menos devida eficácia social.” FREITAS, A Interpretação 
Sistemática do Direito, 2002, p. 223 
388 “Embora a Constituição não possa, por si só, realizar nada, ela pode impor tarefas. A Constituição se 
transforma em força ativa se essas tarefas forem efetivamente realizadas, se existir a disposição de orientar a 
própria conduta segundo a ordem nela estabelecida, se, a despeito de todos os questionamentos e reservas 
provenientes dos juízos de conveniência, se puder identificar a vontade de concretizar essa ordem.” HESSE, A 
Força Normativa da Constituição, 1991, p. 19 
389 “Se todas têm eficácia, sem distinção, sob esse aspecto, deve ressaltar essa característica básica e ater-se à 
circunstância de que se diferenciam tão-só quanto ao grau de seus efeitos jurídicos.” SILVA, Aplicabilidade das 
Normas Constitucionais, 2000, p. 82 
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na doutrina jurídica390 e informa que a efetivação das normas constitucionais se torna 

realidade de dois modos: pelo cumprimento dos dispositivos constitucionais de aplicação 

direta, a exemplo da norma do art. 10391, ou através da atuação das normas 

infraconstitucionais que são exigidas em complemento e que lhes devem obediência, como 

disposto na norma do art.9º, §1º392. 

Desse modo, o ordenamento infraconstitucional está premido à diretriz de conferir 

efetividade às normas constitucionais, garantida pelo cumprimento escorreito e sistemático de 

suas disposições e valores, de modo imediato ou mediato.  

 O Princípio da Efetividade afirma então, em adendo, que a interpretação da norma 

infraconstitucional perante a Constituição deve assumir a efetividade plena do texto 

constitucional e garantir que seus preceitos alcancem a maior atuação possível sobre a 

realidade social, pela aplicação daquela norma.  

 Os Programas de Recuperação Fiscal, como visto, apesar de se destinarem ao 

exercício estatal da função de incentivo à atividade econômica, dirigido para o objetivo 

fundamental de garantia do desenvolvimento, tal como determinado no conteúdo 

programático da Constituição, não só estão deformados para o cumprimento desses objetivos, 

como ainda descumprem princípios axiológicos como a Isonomia Tributária, o Republicano, a 

Segurança Jurídica e a Moralidade Pública. 

                                                 
390 Comentário: Algumas classificações por estes critérios: “Normas de organização, normas definidoras de 
direitos, normas programáticas”. BARROSO, O Direito Constitucional e a Efetividade de suas Normas, 2003, p. 
94; “Norma de eficácia plena, norma de eficácia contida, norma de eficácia limitada”. SILVA, Aplicabilidade 
das Normas Constitucionais, 2000, p. 86; “Normas-princípios e normas-regras”. MIRANDA, Manual de Direito 
Constitucional, t.2, 1997, p. 227. 
391 Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em 
que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 
392 Art. 9º (...) § 1º A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade. 
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 Dessa forma, os Programas de Recuperação Fiscal em vigor burlam o atendimento ao 

princípio da efetividade do texto constitucional, mantendo-se instáveis e inválidos perante 

este, apesar da eficácia393 que apresentam como realidade jurídica. 

Urge então a busca de um ajuste das normas dos Programas que garanta a efetividade, 

ou máxima efetividade394, ao texto constitucional, que pode ser encontrado com a reforma 

legislativa, já descartada no Capítulo III.2, ou pela interpretação judicial em sede de controle 

de constitucionalidade, que logre restaurar a Isonomia Tributária com reflexo extensivo de 

restabelecimento da atuação dos demais princípios axiológicos e finalísticos lesados. 

A análise dos três princípios aqui reunidos, Supremacia, Unidade e Efetividade da 

Constituição, demonstra que sua atuação metódica, na interpretação constitucional, reclama a 

afirmação da superioridade hierárquica da Constituição, e pelo total, isto é, para com todo o 

conteúdo supremo.  

Desse modo, a se considerar apenas a flagrante agressão dos Programas com os 

princípios constitucionais, deveria ser considerada a simples nulidade das normas dos 

Programas por inconstitucionalidade.  

Entretanto,  a vigência pacífica dos programas, alcançando já cinco anos, o mais 

antigo, se impõe como realidade jurídica com força suficiente, para influir na prudência das 

apreciações em torno de uma solução razoável.  

                                                 
393 “Por isso é que se diz que a eficácia jurídica da norma designa a qualidade de produzir, em maior ou menor 
grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as situações, relações e comportamentos de que cogita; nesse 
sentido, a eficácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de 
sua aplicação jurídica.” SILVA, Aplicabilidade das Normas Constitucionais, 2000, p. 66 (reiterando 
conceituação do Prof. J. H. Meirelles Teixeira) 
394 “Este princípio também designado por princípio da eficiência ou princípio da interpretação efetiva, pode ser 
formulado da seguinte maneira: a uma norma constitucional deve ser atribuído o sentido que maior eficácia lhe 
dê. É um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas constitucionais, e embora a sua origem 
esteja ligada à tese da actualidade das normas programáticas (Thoma), é hoje sobretudo invocado no âmbito dos 
direitos fundamentais (no caso de dúvidas deve preferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos 
direitos fundamentais).” CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 1.187 
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Retoma-se então a Solução Proposta, que acolhe a invalidação do limite temporal na 

via judicial e restaura a Isonomia, prestigiando os demais princípios axiológicos 

constitucionais e atenuando os efeitos nocivos dos Programas na atividade econômica. 

Mais importante, a Solução Proposta não retira direitos nem turba a expectativa dos 

contribuintes aderentes, porque se trata apenas de reconhecimento de direitos aos demais 

contribuintes, que podem se interessar ou não, em adentar nos Programas. Sobretudo, a 

implantação da solução pela via judicial, deverá atender apenas aos contribuintes interessados, 

que mobilizem esse roteiro em busca de seus interesses.  

Nesse caso, a possibilidade de obtenção, pelos interessados, de decisão de inclusão 

extemporânea nos Programas de Recuperação Fiscal, mesmo na via do controle difuso, atende 

ao Princípio da Supremacia, restabelecendo a hierarquia normativa, garante a Unidade da 

Constituição, porque mantém assegurada a validade restante dos Programas, nos benefícios 

que distribui aos aderentes e restitui a Efetividade da Constituição, quando restaura a 

Isonomia Tributária e demais princípios constitucionais. 

 

11.3 – Princípio da Presunção da Constitucionalidade das Leis e dos Atos Públicos e a 

Interpretação Conforme a Constituição 

 

 O poder não pode ser exercido em circunstâncias que exijam a justificação prévia da 

legitimidade e correção de cada ato. Dessa forma, tendo havido um processo sócio-político de 

legitimação e constituição pública da autoridade395, esta passa a diligenciar suas funções sobre 

 

                                                 
395 “É isto que explica a natureza empírica do problema da legitimidade, pois a validez das obrigações jurídico-
políticas expressas pelas normas constitucionais requer um critério externo aos próprios governantes e 
legisladores: o consentimento dos governados, cujo consenso legitima a gestão do sistema político em relação à 
sociedade.” FARIA, Poder e Legitimidade, 1992, p. 74 
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 a sociedade que dirige, contando com cumprimento de seus comandos, de modo tácito e 

reverente pela comunidade anuente que a constituiu. 

Nos estados contemporâneos, a legitimação sócio-política da autoridade ocorre pelos 

processos democráticos participativos, constituídas nos Poderes Executivo e Legislativo, que, 

por sua vez, exercem o poder político sobretudo por determinações aos cidadãos justificadas 

pelo pretenso atendimento a interesses sociais e coletivos. O controle do sistema político 

ocorre através do próprio do ordenamento jurídico396, culminado pela Constituição, cuja 

aplicação cabe ao Poder Judiciário.   

Nessa estrutura funcional, a força dos atos editados pelas autoridades legitimadas, de 

qualquer dos Poderes, emana da simples declaração e identificação de sua origem competente. 

A Constituição brasileira homenageia o Princípio da Presunção da Constitucionalidade 

através do art. 103, § 3º, que determina o dever de defesa jurídica, em juízo, da validade dos 

atos e no art. 97, que traça disposição específica restritiva para a retirada da validade dos atos 

por inconstitucionalidade.  

Confirmada a força legitimada do ato, a eventual dúvida sobre sua validade perante o 

ordenamento ou a Constituição só pode ser dirimida pelo Poder Judiciário, que, por sua vez, 

se manifesta somente quando provocado. Antes disso, os atos das autoridades legitimadas 

atuam naturalmente com força presumida, Presunção de Constitucionalidade.  

 

                                                 
396 “O Estado moderno, em outras palavras, é basicamente um sistema jurídico, ou seja, o poder que ele exerce 
não se baseia exclusivamente na violência, mas sim naquela força mitigada e racionalizada empregada em 
conformidade a um conjunto de regras válidas tanto para os que obedecem com para os que mandam. Esta 
exigência de respeito e conformidade à ordem jurídica, que pressupõe até mesmo a existência de mecanismos 
que impeçam o comportamento irregular do Estado, é uma decorrência do aumento da complexidade das 
sociedades modernas e da necessidade de novas formas de organização, resultantes do processo de 
industrialização que se iniciou no século XIX.” Idem, p. 78 
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De outra forma, o Poder Judiciário se tornaria no único verdadeiro poder estatal 

existente, uma vez que reuniria em si o poder de confirmar ou desfazer em definitivo, por 

iniciativa própria, os atos e determinações dos demais Poderes397. 

Recorde-se que a reverência do Poder Judiciário à Presunção de Constitucionalidade 

de atos legislativos e normativos se completa com a aplicação do Princípio da Interpretação 

conforme a Constituição, com suas variantes analíticas de validade orientadas pelo esforço 

máximo de preservação dos atos, para que a interferência judicial seja a mínima possível no 

acervo jurídico produzido pela atuação dos outros Poderes. 

Por sua vez, os demais Poderes estão compungidos a assumir uma motivação legítima 

para seus atos e determinações, exigível mesmo em caso de atos legislativos, quando então 

deverão expressar respaldo harmonizado com a Constituição. 

 O Princípio da Interpretação conforme a Constituição, portanto, atua em sincronia com 

o Princípio da Presunção da Constitucionalidade das Leis e Atos Públicos, ambos disponíveis 

para dois usuários distintos da norma infraconstitucional, o agente aplicador e o agente 

julgador de sua constitucionalidade, que, contudo, se valem de regras diferentes para seu 

aproveitamento. 

Para o aplicador, os princípios estatuem que as normas infraconstitucionais encontram 

sua validade na Constituição, e não pode haver validade aplicativa senão em cumprimento do 

sistema constitucional. 

Por sua vez, para o agente julgador da constitucionalidade, os princípios determinam 

que a apreciação deve intentar, antes de tudo, a conservação da eficácia da norma em exame, 

antes de decidir pelo seu afastamento definitivo do ordenamento. 

                                                 
397 “O princípio da presunção de constitucionalidade dos atos do Poder Público, notadamente das leis, é 
decorrência do princípio geral da separação dos Poderes e funciona como fator de autolimitação da atividade do 
Judiciário, que, em reverência à atuação dos demais Poderes, somente deve invalidar-lhes os atos diante de casos 
de inconstitucionalidade flagrante e incontestável.” BARROSO, Interpretação e Aplicação da Constituição, 
2004, p. 188 
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Para isso, a prática de revisão judicial de leis perante a Constituição desenvolveu  

técnicas de interpretação, explanadas no Capítulo III.4, que instrumentam as buscas na 

seleção de um conteúdo, muitas vezes restritivo, capaz de preservar a vigência e a eficácia da 

norma em compatibilidade com a Constituição. 

Sendo assim, a exploração de alternativas de interpretação da norma conforme a 

Constituição pressupõe duas condições sucessivas398 para sua aplicação:  

1 – que a norma em análise não esteja em confronto insuperável com a Constituição, que 

determine a sumária declaração de sua nulidade. Para aferição dessa condição, milita sempre 

em favor da norma em análise, o Princípio da Presunção de Constitucionalidade, que demanda 

a máxima tentativa de preservação da norma. 

2 – que existam, de fato, alternativas de compreensão da linguagem normativa399, que 

permitam a percepção de um conteúdo satisfatório para sua aplicação e compatível com a 

Constituição que, em princípio, restara obnubilado ou translúcido. Se não existem alternativas 

interpretativas, a norma deverá ser examinada segundo o seu único sentido possível e seu 

contraste com a Constituição induzirá inapelavelmente a uma decisão excludente em favor da 

validade ou da invalidade. 

No caso das normas dos Programas de Recuperação Fiscal, constata-se que sua 

presunção de validade se firma por inteiro, em razão da perfeita constitucionalidade formal 

dos atos que os editaram, como discorrido na Parte I. 

Esta presunção se torna ainda mais robusta, em razão da inexistência de provocações 

ao Poder Judiciário quanto a sua inconstitucionalidade material, sobretudo no controle  

 

                                                 
398 CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 1190. Comentário: Esse autor resume essas condições a três 
pressupostos, ressaltando a necessidade da existência de algum espaço de decisão entre propostas interpretativas.  
399 GRAU, Ensaio e Discurso, 2003, pp. 93 a 98. Comentário: Esse autor assume, neste caso, a interpretação 
como prudência, onde a norma sempre estaria sujeita a várias possibilidades de compreensão, segundo uma 
lógica de preferência. 
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concentrado, salvo as relatadas iniciativas em andamento contra a suspensão da pretensão 

punitiva penal.  

 Ainda assim, considerando o insuperável conflito dos Programas com o núcleo 

axiológico e princípios finalísticos da Constituição, seria possível admitir, a priori, a 

declaração sumária de sua inconstitucionalidade, mormente, quando se considera que o 

diferencial que os torna atrativos como política de incentivo econômico, consiste justamente 

no aproveitamento da desigualdade entre contribuintes que promovem. 

Entretanto, o intuito de preservação máxima do ordenamento, sua Presunção de 

Constitucionalidade, a necessidade de respeito aos eventuais direitos legitimamente 

adquiridos pelos optantes, e mesmo a canhestra, mas efetiva, ajuda a agentes privados 

combalidos, sugere uma solução que promova correção parcial da norma, preservando 

praticamente todo o resto de suas disposições. 

Além disso, a eficácia legítima dos programas que perdura, praticamente impede, que 

uma eventual declaração de inconstitucionalidade definitiva pelo Excelso Pretório, venha a 

produzir efeitos ex-tunc.  

Isso significa que a eficácia duradoura dos programas, até o momento, se constitui 

também em fato jurídico relevável para qualquer iniciativa no sentido da invalidação dos 

Programas, contribuindo para a inviabilização da hipótese de declaração de 

inconstitucionalidade, superada pelos fatos sócio-econômicos, reforçada pela ausência de 

provocação efetiva no controle concentrado. 

Desse modo, a única Interpretação conforme a Constituição adequada para a 

harmonização das normas dos Programas de Recuperação Fiscal consiste no afastamento do 

dispositivo de prazo limite para adesão, que seria suprimida pelo órgão judicial em respeito à 

Isonomia entre contribuintes, justamente como intenta a Solução Proposta, que, se aplicada, 

também não afronta a legítima Presunção de Constitucionalidade inerente aos Programas. 
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A inexistência de pronunciamento no controle de constitucionalidade abstrato, e 

sobretudo, em razão disso, não impede a evolução de jurisprudência dos tribunais inferiores400 

no sentido da interpretação das normas dos Programas com a ressalva da invalidação do prazo 

limite de adesão. 

 

11.4 - Os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade 

 

 Os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade não estão expressos na 

Constituição, mas são admitidos como inexoravelmente implícitos nesta401. Na qualidade de 

instrumentos de equilíbrio, funcionam como aferidores nos processos hermenêuticos de 

verificação da constitucionalidade material ou aplicativa de normas infraconstitucionais ou na 

ponderação da eficácia dos princípios, no caso de confronto. 

A reconhecimento destes princípios remonta a origens cultural-jurídicas diferentes, 

sendo o Princípio da Proporcionalidade de formulação atribuída à doutrina alemã e o 

Princípio da Razoabilidade concebido na jurisprudência anglo-saxônica402. 

 

 

 

                                                 
400 “A constatação de que uma lei determinada é compatível com a Lei Fundamental não significa que apenas 
naquela interpretação deva ele a ser considerada constitucional, uma vez que a Corte Constitucional não pode 
proferir decisões sobre todas as possíveis interpretações. A norma declarada constitucional continua, também 
depois da decisão do Tribunal, carecendo de interpretação em suas outras aplicações e os Tribunais ordinários, 
que também são competentes para aplicação do direito, podem desenvolver outras interpretações em 
conformidade com a Constituição.” MENDES, Jurisdição Constitucional, 1999, pp. 236 
401 “Isso porque não há previsão expressa em nossa Constituição, do princípio em tela. A ausência de uma 
referência explícita ao princípio no texto da atual Carta não representa obstáculo algum ao reconhecimento de 
sua existência positiva, pois ao qualificá-lo como ‘norma fundamental’ se lhe atribui o caráter ubíquo de norma a 
um só tempo ‘posta’ (positivada) e ‘pressuposta’ (na concepção instauradora da base constitucional sobre a qual 
repousa o ordenamento jurídico como um todo).” GUERRA Fº, Sobre o Princípio da  Proporcionalidade, 2003, 
pp. 249/250 
402 BARROSO, Interpretação e Aplicação da Constituição, 2004, pp. 218 e 228 
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A Corte Constitucional brasileira acata pacificamente a eventual a aplicação dos 

princípios enunciados403, quando necessários, como se observa em várias de suas decisões, 

seguindo a tradição das cortes ocidentais. 

Na análise da constitucionalidade dos Programas de Recuperação Fiscal revela-se 

imperioso a investigação perante ambos os princípios404, como se segue, a partir dos 

conteúdos e desdobramentos destes. 

O PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE consiste numa determinação aos 

poderes públicos de manter uma necessária coerência (proporcionalidade), nos seus atos e 

decisões, entre fins que pretende para com os meios que utiliza.  

Para este objetivo, o Princípio da Proporcionalidade admite duplo significado405, o 

amplo e o estrito, funcionando este último como elemento necessário à aplicação do primeiro. 

Isto é, o Princípio da Proporcionalidade em Sentido Amplo se completa com a sindicância 

inerente ao Princípio da Proporcionalidade em Sentido Estrito. 

  Na averiguação de conformidade entre meios e fins de um determinado ato 

normativo, o princípio da proporcionalidade em sentido amplo exige investigação segundo 

três planos406: - o da pertinência, no qual se indaga sobre a capacidade do meio escolhido  

 

                                                 
403 “Dos entendimentos acima comentados, pode-se extrair o seguinte encadeamento lógico: i) a jurisprudência 
do STF admite que o Estado por vezes incorre em abuso do poder de legislar; ii) para se verificar no caso 
concreto se houve abuso do poder de legislar, há que proceder ao teste da proporcionalidade da medida legal 
(que em sua formulação teórica inclui adequação, necessidade e ponderação de princípios); iii) se a medida passa 
no teste é constitucional; se não passa, é inconstitucional, por violação ao art. 5º, LIV, da Constituição, que 
agasalha o princípio do devido processo legal material ou substantivo.” GODOI & SALIBA, Razoabilidade e 
Proporcionalidade, 2002, p. 332 
404 GRAU, Ensaio e Discurso, 2003, p. 181. Comentário: Eros Grau concorda aqui com a qualificação atribuída 
pelo Prof. Ávila para os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tomando-os como postulados 
normativos: “Proporcionalidade e razoabilidade são, destarte, postulados normativos da interpretação/aplicação 
do direito – um novo nome dado aos velhos e desprezados cânones da interpretação -, e não princípios.” 
405 “Em sentido amplo entende Muller que o princípio da proporcionalidade é a regra fundamental a que devem 
obedecer tanto os que exercem quanto os que padecem o poder. Numa dimensão menos larga, o princípio se 
caracteriza pelo fato de presumir a existência de relação adequada entre um ou vários fins determinados e meios 
com que são levados a cabo.” BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2004, p. 193 
406 Idem, pp. 396 a 398 
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pela autoridade para o alcance do fim colimado; - o da necessidade, no qual se inquire se 

aquela alternativa escolhida é a mais apropriada, ou menos onerosa, para a finalidade que se 

pretende; - o da proporcionalidade em sentido estrito, no qual se avalia o equilíbrio dos 

custos e benefícios, segundo os interesses em disputa. 

Conhecidos os três componentes de investigação do Princípio da Proporcionalidade, 

cabe analisar os Programas de Recuperação Fiscal segundo aqueles três planos. 

Quanto ao primeiro plano, o da pertinência ou aptidão, há de se constatar, em 

princípio, que a oferta de anistias, remissões ou moratórias especiais a contribuintes 

inadimplentes, consiste, em tese, em instrumento eficiente para atingir o objetivo declarado, 

que seria a reanimação da economia. 

Não é inusitada a promoção de Programas desta natureza, havendo inclusive previsão 

normativa admitindo que situações peculiares possam autorizar ao poder constituído, a edição 

de medidas excepcionais tributárias para atendimento do interesse coletivo, sejam estas de 

imposição, conforme CF, art. 148 e 154, inciso II, ou de lenimento, conforme CTN, art. 152, 

parágrafo único, 172, inciso V e art. 181, inciso II, letra ‘c’. 

Contudo, não há instrumentos de estimativa seguros do sucesso desta tática, e a 

própria referência legislativa a situações peculiares, exigindo limites de localização e 

destinatários, sugere as circunstâncias restritas que recomendariam estes instrumentos. 

No momento da edição do primeiro Programa de Recuperação, o REFIS, ou do 

seguinte, o PAES, ou de outros menores mencionados na Parte I, não se verificava no país 

qualquer situação extraordinária de inibição da atividade econômica senão aquela produzida 

pelo próprio governo, promovendo aumento desmesurado de tributos por meios diretos ou 

indiretos, como a taxa SELIC, e em conseqüência, da inadimplência. 
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Observe-se ainda que não houve justificativa oficial de situação extraordinária, como 

se pesquisado na Parte I, mas apenas o lançamento de programas de ‘incentivo’ à economia, 

como quaisquer outros, a despeito da natureza incomum de suas disposições. 

Em adendo, o exame do conteúdo daquelas regras permitia deduzir nitidamente o 

objetivo não declarado dos Programas, o de incentivar receita financeira efetiva, ainda que, 

em troca de vantagens aos inadimplentes. 

Desse modo, sob este primeiro critério, o da pertinência, aptidão, para alcance do fim, 

a eficiência dos programas não consegue ultrapassar a condição hipotética, podendo a tática 

ser tomada mais como um conjunto intencional, do que como meio efetivo de estímulo à 

atividade econômica. 

Denote-se ainda que os resultados observados em termos de incentivo à atividade 

econômica, não traduzem efeitos significativos, uma vez que não é possível atribuir a estes 

programas a duvidosa reativação da economia.  

Esta, porém, não é uma questão jurídica, e ademais, resultados materiais posteriores 

frustrantes da aplicação de uma norma jurídica, em princípio, não são meio suficiente de 

aferição de sua validade ou constitucionalidade. Entretanto, resultados inadequados podem 

motivar correções e ajustes pela via legislativa, que seria uma das plausíveis para a 

restauração da constitucionalidade. 

Quanto ao segundo plano de análise da proporcionalidade, o da necessidade, não é 

possível reter a análise apenas ao âmbito do jurídico, uma vez que o objetivo declarado da 

edição dos Programas se justificou através do estímulo aos agentes econômicos privados 

sufocados em dívidas fiscais. 

Torna-se então imperativo que se adentre, ainda que perfunctoriamente, o campo 

econômico financeiro, para que se constate que programas de anistias, remissões ou 
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moratórias especiais não são os instrumentos mais apropriados ou comuns de estímulo à 

economia, assim como, que se verifique o cenário de finanças públicas que os inspirou. 

Os instrumentos e processos disponíveis para o fomento estatal da atividade 

econômica são inúmeros, e o impulso de incentivo consiste mesmo num dos deveres do 

Estado neste campo de interesses, como previsto nos art. 174 e 43 e 3º, inciso II, da 

Constituição Federal.  

Lembrando apenas o âmbito financista, não se desconhece da força dos subsídios, 

subvenções e financiamentos que são utilizados em todo o globo, como meios de incentivo à 

economia. No particular da área fiscal407, os incentivos costumam ser dosados através de 

isenções e reduções tributárias, que patrocinam os investimentos econômicos de modo 

organizado e de resultados programados. 

As virtudes das modalidades programáveis de incentivo financeiro-fiscais à atividade 

econômica são largamente conhecidas, e muitas vezes são combatidas por economistas 

ortodoxos, que enxergam nelas indesejável interferência estatal no jogo de mercado. Porém, 

no momento da edição dos Programas, mesmo aquelas modalidades de potencial programável 

não eram satisfatórias ou suficientes, recorrendo-se a modalidades mais nefastas às 

expectativas ordinárias de investimento.  

Isso porque, naquele momento, a carga tributária impositiva real sobre a atividade 

econômica já ultrapassava os limites do razoável, como ainda hoje permanece. Nesse caso, o 

aumento da carga tributária nominal não prometia trazer efeitos relevantes. Por sua vez, a  

 

                                                 
407 “Logo, a intervenção sobre o domínio econômico pode ser viabilizada por uma série de medidas estatais, sem 
qualquer contrapartida do setor econômico submetido à intervenção: pode também tal intervenção, por força do 
art. 149 da Constituição Federal, ser financiada por contribuição interventiva exigida do setor econômico direta 
ou indiretamente relacionado com a referida atuação estatal que justifica constitucionalmente a instituição desta 
exação. Em outras palavras, a finalidade – intervir no domínio econômico – pode ser viabilizada por meio 
oneroso ou não oneroso, do ponto de vista do setor econômico submetido à intervenção.” PONTES, O Princípio 
da Proporcionalidade  e o Direito Tributário, 2000, p. 180 
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criação de novos tributos certamente seria impedida ou perturbada, nas vias legislativas ou 

jurídicas, sobretudo após a CPMF duradoura.  

Ao mesmo tempo, os passivos tributários das empresas se acumulavam, inclusive 

agravados pela SELIC, tornando-se cada vez mais impagáveis e sugestivos de inadimplência. 

Ao lado, a necessidade de caixa permanecia, esporeada por outros fatores financeiros, como a 

dívida em dólar e juros internos exorbitantes. 

Para isso, os meios comuns de incentivo financeiro-fiscal programável à economia, 

como as isenções, reduções ou subsídios não adiantavam, porque resultariam em perda de 

arrecadação ou produziriam efeitos apenas no futuro, quando era preciso ingresso de caixa 

imediato.  

Restaram então as tentativas de aumentar a arrecadação sem aumentar a carga 

impositiva, através da alteração de mecanismos burocráticos, como a substituição tributária 

das distribuidoras de petróleo, as contribuições de intervenção no domínio econômico e os 

programas de recuperação fiscal, para resgatar a dívida ativa inerte. 

Outros meios de ‘fazer caixa’ também estavam esgotados, como a venda de ativos, 

pela transferência do controle acionário das empresas estatais às corporações privadas e a 

tentativa de reforma da previdência, que fracassara para efeitos imediatos. 

Nessa sintética exposição leiga de economia financista-fiscal, percebe-se porque os 

Programas de Recuperação Fiscal vieram à luz, sobretudo o mais gravoso deles, o pioneiro 

REFIS.  

No entanto, resta cristalino que estas circunstâncias conjunturais não são suficientes 

nem caracterizam excepcionalidade capaz de justificar métodos incomuns de incentivo à 

atividade econômica, quando existem tantos outros possíveis, e sobretudo, voltando-se para o 

incentivo de cidadãos/contribuintes inadimplentes, sem incentivar ou mitigar o esforço dos 

seus equivalentes adimplentes. 
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Assim, pelo critério da necessidade, conclui-se que o Princípio da Proporcionalidade 

sofre agressão injustificável, uma vez que não se configuravam as circunstâncias de 

excepcionalidade, que justificassem a ‘necessidade’ de programas de anistias e moratórias, 

característicos de calamidades e situações singulares localizadas. 

Ainda que se admita a efetiva ‘necessidade’ de encontrar solução para o progressivo 

passivo fiscal pendente, não se pode esquecer que a maior causa destes passivos residia 

justamente na carga tributária excessiva e em crescimento. 

Nesse caso, seria ainda mais oportuno, que a oferta de facilidades para retomada de 

pagamento de passivos fiscais pendentes, fosse acompanhada de benefícios equivalentes aos 

contribuintes regulares, com redução proporcional da carga tributária, que seria incentivo 

adequado para agentes privados perfeitamente aptos. 

Uma vez deixados fora dos Programas os contribuintes regulares, torna-se 

aperfeiçoada a violação desproporcional da Isonomia Tributária pelos Programas, que não 

preenchem inteiramente o critério da necessidade, e são desprovidos de compensações que 

poderiam superar a discriminação que realizam. 

Quanto, ao terceiro plano de verificação do Princípio da Proporcionalidade, o da 

adequação ou, proporcionalidade em sentido estrito, para sua análise, aproveita-se toda a 

exposição imediatamente anterior sobre os meios de incentivo à economia e as circunstâncias 

conjunturais que gestaram os Programas de Recuperação Fiscal. 

Observe-se que a aplicação do Princípio da Proporcionalidade ao direito econômico 

também exige que a intervenção estatal ocorra de modo a atender aos critérios da adequação,  
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necessidade e Proporcionalidade em Sentido Estrito408, e justamente neste último aspecto, se 

revela a impertinência da intervenção através de normas de anistia e moratória. 

Antes de tudo, registre-se que os meios escolhidos de incentivo à economia, através de 

anistias, remissões e moratórias, não são os corriqueiros para o exercício organizado e 

previsível pelo Estado da função incentivo.  

Além disso, observe-se que a intervenção estatal na economia de modo súbito, a 

posteriori, literalmente ‘mudando as regras do jogo’, rompendo as relações jurídicas erguidas 

sobre determinado cenário legislativo, para favorecer justamente os infratores, conspira contra 

o exercício de outra função estatal reguladora de mesmo patamar, a função planejamento409. 

Atente-se que o exercício de ambas as funções pelo Estado tem projeção dirigida 

especificada para a atividade privada. No caso da função incentivo, em razão da restrição de 

atuação direta do Estado na economia, posta no art. 173, caput, e no caso da função 

planejamento, pelo efeito indicativo para o setor privado, conforme art. 174, caput, in fine. 

Nesse último dispositivo se encontra uma expressa diretiva constitucional para 

firmação de um compromisso de confiança inerente e compulsório às relações público-

privado no âmbito econômico, a ser liderada pelo Estado, que não pode vir a ser alterada ao 

arbítrio das conveniências conjunturais do setor público, sobretudo quando sem justificativa 

demonstrável. 

A edição de atos legislativos de imposição tributária adicional ou de oferta de 

benefícios com efeitos sobre atividades econômicas em andamento, consistem  

                                                 
408 “A resposta à questão acima colocada deve, portanto, recorrer ao vetusto – mas redescoberto – princípio da 
proporcionalidade, cuja aplicação de seus três elementos ao direito econômico pode ser dissecada da seguinte 
forma: (a) a restrição à liberdade do mercado deve ser aproveitada à realização dos objetivos sociais perquiridos 
– elemento adequação dos meios aos fins. (...) (b) O Estado deve impor a menor restrição possível, de forma que, 
dentre as várias medidas aptas a realizar a finalidade pública, opta pela menos restritiva da liberdade de mercado 
– elemento necessidade (...) (c) A restrição imposta ao mercado deve ser equilibradamente compatível com o 
benefício social visado, isto é, mesmo que aquele seja o meio menos gravoso, deve, tendo em vista a finalidade 
pública almejada, ‘valer a pena’ – proporcionalidade em sentido estrito. (...)” ARAGÃO, O Princípio da 
Proporcionalidade no Direito Econômico, 2001, pp. 63/64 
409 Seção 8.4 
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inevitavelmente em interferência indesejável na expectativa ordinária de resultados dos 

negócios privados, desatendendo o exercício da função planejamento pelo Estado no seu 

efeito sugestivo para os agentes particulares. 

Denote-se que a função planejamento é determinante para o setor público, conforme 

art. 174, caput, e que a Carta Magna mantém regra específica de planejamento e 

previsibilidade para suas receitas, quando exige o demonstrativo dos efeitos de benefícios 

fiscais em geral, isenções, remissões, anistias, subsídios, etc, desde o projeto de lei 

orçamentária, conforme art. 165, § 6º.  

Constata-se então uma primeira inadequação no exercício da função estatal de 

incentivo à economia, por meio de programas de benefícios moratórios ou indulgentes, no 

confronto que tais programas estabelecem para o exercício da função estatal planejamento, 

nos seus efeitos para o setor privado. 

Prosseguindo a investigação a respeito da adequação, isto é, proporcionalidade em 

sentido estrito, dos Programas de Recuperação Fiscal, recorde-se a assinalada infringência da 

Isonomia Tributária, componente essencial do Princípio da Igualdade, que representa 

sacrifício quase imensurável para o sistema jurídico, a ser balanceado. 

O comparativo de custos e benefícios de um determinado ato legislativo, quando 

impõe ao sistema jurídico o peso da transgressão desautorizada da Isonomia, dificilmente 

admite a retomada do equilíbrio, em razão da densidade latente daquele componente nuclear 

fundamental. 

A autorização para desigualação se encontra, em princípio, nas discriminações 

expressas realizadas pela própria Constituição. Em seguida, caso não se esteja diante de 

situação diretamente enquadrável nas exceções de desigualação positivadas da Constituição, 

será necessário verificar se a eventual desigualação praticada, se apresenta como injusta ou 
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odiosa, por confronto ao sistema de valores constitucionais. Por fim, a desigualação intentada 

deve encontrar sua justificação neste próprio sistema de valores. 

Quanto às desigualdades expressamente autorizadas na Constituição, as duas únicas 

dirigidas à ordem econômica são: a primeira, aquela destinada à redução de desigualdades 

regionais, prevista nos art. 3º, inciso III, art. 43 e art. 170, inciso VII e a segunda, aquela 

orientada para tratamento favorecido às empresas de pequeno porte, segundo art. 170, inciso 

IX e art. 179. 

Por sua vez, o sistema constitucional tributário se fortalece no princípio isonômico do 

art. 150, inciso II, verdadeiro corolário das limitações ao poder de tributar, acompanhado do 

apoio pontual dos art. 152, art. 150, inciso VI, letra ‘a’ e outros. 

Recorde-se que, de modo lógico, as limitações ao poder de tributar exercem o mesmo 

efeito como limitações ao poder de não tributar, como condição necessária para sua eficácia. 

Do contrário, seria tentador burlar uma diretriz constitucional limitante do poder de tributar, 

através da edição de normas promovendo excludentes de tributação arbitrárias. 

Nenhuma dessas desigualações expressas na Consituição, sejam as da ordem 

econômica ou do sistema tributário, fornece guarida para a desigualdade realizada pelo 

deferimento de benefícios aos inadimplentes de um momento, sem benefícios equivalentes 

aos adimplentes daquele instante, ou aos inadimplentes posteriores. 

Desse modo, o fundamento principiológico constitucional para os Programas de 

Recuperação Fiscal, só com muito esforço e tolerância jurídica, encontra vigor para superar a 

controvérsia que estabelece no seio das próprias diretrizes constitucionais para a ordem 

econômica.  

Afasta-se, portanto, do bom senso, que as justificativas de ordem econômica para os 

Programas, além disso, sejam capazes de ultrapassar o primordial Princípio da Isonomia, 

ainda que apenas numa de suas derivações setoriais, das mais importantes. 
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Conclui-se, enfim, que os Programas de Recuperação Fiscal também não satisfazem ao 

critério da adequação, ou proporcionalidade em sentido estrito, porque descumprem as 

diretrizes da ordem econômica que pretendem atender. 

 

 O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE tem origem na jurisprudência norte-

americana, onde, no altiplano de controle constitucional, se desenvolve a partir de aplicações 

em casos concretos, nos quais se examinam eventuais restrições / deferimentos ou ponderação 

de direitos fundamentais. 

Sua conceituação apresenta dificuldades, tendo em vista a amplitude das situações 

jurídicas nas quais pode ser acolhido no julgar, funcionando como ‘válvula de segurança’410 

para controle judicial dos efeitos do direito em aplicação, afinado para promoção do justo para 

um caso real411. 

A sutil distinção do Princípio da Razoabilidade para com o Princípio da 

Proporcionalidade exige análise metódica412, mas deixa transparecer que o exame de 

razoabilidade demanda maior concentração na conciliação da norma com um caso individual 

e, por conseguinte, menor grau de abstração apreciativa, existindo mesmo correntes que 

assumem que este exame não se presta à averiguação da validade da escolha legislativa413. Por 

sua vez, a análise de proporcionalidade pode ser realizada de modo mais genérico, quanto à 

conciliação entre causas e objetivos da norma.  

                                                 
410 SAMPAIO, A Constituição Reinventada, 2002, p. 802. 
411 “O princípio da razoabilidade é um parâmetro de valoração dos atos do Poder Público para aferir se eles estão 
informados pelo valor superior inerente a todo ordenamento jurídico: a justiça. Sendo mais fácil de ser sentido 
do que conceituado, o princípio se dilui em um conjunto de proposições que não o libertam de uma dimensão 
excessivamente subjetiva.” BARROSO, Interpretação e Aplicação da Constituição, 2004, p. 224. 
412 “A razoabilidade somente é aplicável em situações em que se manifeste um conflito entre o geral e o 
individual, entre a norma e a realidade por ela regulada, e entre um critério e uma medida. Sua aplicabilidade é 
condicionada à existência de elementos específicos (geral e individual, norma e realidade, critério e medida). A 
proporcionalidade somente é aplicável nos casos em que exista uma relação de causalidade entre um meio e um 
fim. Sua aplicabilidade está condicionada à existência de elementos específicos (meio e fim).” ÁVILA, Teoria 
dos Princípios, 2003, p. 86. No mesmo sentido: CASTRO, O Devido Processo Legal e a Razoabilidade das Leis, 
1989, p. 157 
413 SAMPAIO, A Constituição Reinventada, 2002, p. .802 
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Seguindo os passos do Prof. Ávila414, assimila-se que a utilidade jurídica do Princípio 

da Razoabilidade se apresenta quando a avaliação a realizar exige três tipos de comparações: 

aplicabilidade de normas gerais a casos individuais, ou - razoabilidade como eqüidade; 

aplicabilidade de normas jurídicas ao mundo real a que se destina, ou - razoabilidade como 

congruência;  e comparativo entre duas grandezas, ou - razoabilidade como equivalência. 

A razoabilidade como eqüidade se manifesta de dois modos: no primeiro, em casos 

concretos, assumindo a presunção de que os fatos acontecem, no mundo real, da forma normal 

como se espera que aconteçam, salvo demonstração em contrário, para que não se convalide 

exigências irracionais à vida dos cidadãos. No segundo modo, a razoabilidade como eqüidade 

pode também ser reclamada na aplicação de uma norma tecnicamente incidente, a um caso em 

exame, com ajustes excepcionais específicos, ou mesmo, afastando sua incidência. 

A razoabilidade como congruência se expressa na verificação da compatibilidade da 

norma para com o mundo exterior, seja quanto à causalidade justificante da edição da norma 

ou quanto aos efeitos práticos que esta será capaz de produzir. Além disso, a razoabilidade 

como congruência pode ser reclamada para aferição do critério de distinção que uma norma 

utiliza, para deferir ou restringir direitos a uma ou outra classe de interessados. 

A razoabilidade como equivalência se dedica à averiguação comparativa da 

conciliação entre duas grandezas vinculadas pela norma, que, inevitavelmente, reclama a idéia 

de proporção entre medidas415. Entretanto, não há conflito com o princípio da 

proporcionalidade, porque este se destina à apreciação do ajuste entre meios e fins acolhidos  

 

                                                 
414 ÁVILA, Teoria dos Princípios, 2003, pp. 95 e passim 
415 Comentário: Há uma menção ao comparativo entre duas grandezas no art. 5º, inciso V, da Constituição 
Federal, descrito como proporção: ‘V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da 
indenização por dano material, moral ou à imagem;’ 
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por uma norma, embora a identificação de qual dos princípios é aproveitável só possa ser 

definida em cada caso concreto416. 

Sob o lume dessas discriminações de Ávila, passamos à investigação do eventual 

confronto entre os Programas de Recuperação Fiscal e o Princípio da Razoabilidade. 

Por primeiro, quanto à razoabilidade como eqüidade, não se percebe, em princípio, 

possibilidade de sua infração pelos efeitos realizados perpetrada multicitados programas, 

porque as análises desenvolvidas neste trabalho, ocorrem no plano genérico, onde se acusa o 

favorecimento tributário indevido de um grupo de cidadãos em detrimento de outro de mesma 

qualificação.  

Entretanto, na análise particularizada em que se desenvolve o controle de 

constitucionalidade no processamento difuso, pode ser argüido o Princípio da Razoabilidade, 

sob aspecto da eqüidade, para justificar a decisão de determinar a inclusão de um contribuinte 

interessado no regime dos programas, em data posterior ao termo final definido em lei. 

Isso, sob a justa conclusão de que não é razoável, no eventual caso individual, que um 

contribuinte inadimplente seja alijado dos benefícios dos programas, porque simplesmente, na 

data fatídica, não preenchia as condições para aderir ao regime, e agora, deve se sujeitar a 

regimes mais gravosos, em razão de circunstâncias que escaparam de sua vontade e porque a 

lei fixa data final. Nesse caso, a decisão judicial excepcionalmente afasta a validade da data 

fatídica exatamente em nome da razoabilidade como eqüidade 

 

                                                 
416 “Embora não seja essa a opção feita por este trabalho, pelas razões já apontadas é plausível enquadrar a 
proibição de excesso e a razoabilidade no exame da proporcionalidade em sentido estrito. Se a proporcionalidade 
em sentido estrito for compreendida como amplo dever de ponderação de bens, princípios e valores, em que a 
promoção de um não pode implicar a aniquilação de outro, a proibição de excesso será incluída no exame de 
proporcionalidade. Se a proporcionalidade em sentido estrito compreender a ponderação de vários interesses em 
conflito, inclusive dos interesses pessoais dos titulares dos direitos fundamentais restringidos, a razoabilidade 
como eqüidade será incluída no exame da proporcionalidade. Isso significa que o mesmo problema teórico pode 
ser analisado sob diferentes enfoques e com diversas finalidades, todas com igual dignidade teórica. Não se 
pode, portanto, afirmar que esse ou aquele modo de explicar a proporcionalidade se já correto, e outros 
equivocados.” ÁVILA, Teoria dos Princípios, 2003, p. 103 
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Quanto ao aspecto da razoabilidade como congruência, salta aos olhos sua ofensa 

pelos programas. Isso, porque os critérios distintivos de cidadãos habilitáveis aos programas 

estabelecem duas discriminações irracionais:  favorece-se os contribuintes inadimplentes 

naquele momento da edição dos programas, sem compensação para os adimplentes, e  

restringe-se os benefícios aos inadimplentes apenas até aquela data, segregando-se os que não 

tinham porque aderir aos rigores dos programas até o encerramento do prazo de adesão, mas 

que depois se tornaram necessitados, em razão dos mesmos infortúnios econômicos que 

vitimaram os optantes tempestivos. 

Quanto ao aspecto da razoabilidade como equivalência, observa-se que os 

programas promovem uma manifesta injustiça quando associam a uma grandeza (evento) 

negativa, ou seja, o malefício da infração das regras de contribuição tributária, a uma 

grandeza (efeito) positiva, ou seja, o benefício de um regime de recolhimentos benéfico e 

restaurador da regularidade fiscal de infratores, contrariando inteiramente o sentido essencial 

do Direito como instrumento inibidor de condutas anti-sociais417. 

Observe-se que normas de indulgência, se editadas antes do cometimento das 

infrações, inutilizariam todo o sentido do Direito como meio de promoção da justiça, tendo 

em vista a instituição oficial da regra do benefício com a própria torpeza418, destruindo todo o 

sistema social, como ensinam alguns manuais pioneiros sobre controle social e penas419.  

Em verdade, alcança-se mesmo uma forma insidiosa de injustiça, quando viceja a 

obediência de muitos, mas outros praticam infrações impunemente, obtendo vantagens 

                                                 
417 “Recompensar é remunerar, devolver o bem pelo bem que se recebeu. Castigar é, também, recompensar, 
remunerar, ainda que de maneira diversa: é devolver o mal pelo mal que se fez.” SMITH, Teoria dos 
Sentimentos Morais, 1999, p. 82  
418 “O fim da pena, pois, é apenas o de impedir que o réu cause novos danos aos seus concidadãos e demover 
outros de agir desse modo.” BECCARIA, Dos Delitos e Das Penas, 1997, p. 52 
419 “Segundo o princípio da utilidade, as penas legais são males, que devem recair acompanhados de 
formalidades jurídicas sobre indivíduos convencidos de terem feito algum ato prejudicial, proibido pela lei, e 
com o fim de se prevenirem semelhantes ações para o futuro.” BENTHAM, Teoria das Penas Legais e Tratado 
dos Sofismas Políticos, 2002, p. 20 
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injustas para si, enquanto se aproveitam do sistema social mantido e organizado pela 

obediência dos demais420. 

Em menção especial, registre-se o disparate perpetrado pela inexistência de prazo 

definido para extinção do aproveitamento de benefícios, especificamente, do pioneiro REFIS. 

O flagrante atentado à proporcionalidade ou à razoabilidade promovido pela ausência de 

disposição nesse sentido, se expressa por si mesmo e atrai as curiosas especulações, quanto à 

durabilidade secular ou milenar do programa. 

A omissão mencionada de dispositivo extintivo agride o princípio da 

proporcionalidade porque o meio utilizado, deferimento de regime de benefícios ad infinitum, 

não se apresenta como mais adequado às finalidades desejadas.  

Isso porque, embora o Programa se destine ao incentivo na recuperação de empresas 

asfixiadas pelas dívidas fiscais, não se pode perder de vista uma outra finalidade implícita e 

definitiva do programa, que deve ser o retorno das empresas à normalidade fiscal. Contudo, 

uma vez que não há delimitação de termo final, acontece a frustração dessa segunda 

finalidade, em razão do caráter indeterminado da permanância. 

A omissão de termo final para o REFIS também agride o Princípio da Razoabilidade, 

nos aspectos da razoabilidade como congruência e como equivalência.  

O critério da razoabilidade como congruência é confrontado pela inexistência de 

prazo final para os optantes do REFIS na modalidade comum não simplificada, porque afasta 

os efeitos pretendidos pela norma do mundo real ao qual se destina. 

 

                                                 
420 “O argumento final para explicar a existência da injustiça como parte da necessidade de um sistema de ordem 
é encontrado na posição do criminoso. Ele não tem, em absoluto, concepção alguma de sua dependência sobre a 
estabilidade da ordem social que transgride. Se o sistema desmoronasse por completo, o dinheiro que ele rouba 
perderia o valor e a influência que compra careceria de poder para protegê-lo. O valor para ele da desobediência 
é uma função da obediência da maioria. Todos os homens não podem ser criminosos; o sistema não tolerará isso. 
Por outro lado, todos podem ser honestos e obedecer à lei, e isto o sistema tolerará.” FEIBLEMAN, Perspectivas 
Filosóficas da Justiça, 1975, pp. 90/91 
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Isso porque aquela omissão consente na irracionalidade de estender a duração da 

relação jurídica às fronteiras do insondável temporal, tendo em vista a realidade plausível dos 

prognósticos multiseculares, que ultrapassam as fronteira do razoável421, uma vez que, para 

prognósticos além de um século, o destino da humanidade ou do mundo jurídico só pode ser 

examinado sob as sombras da adivinhação. 

O critério da razoabilidade como equivalência também é desatendido pela omissão 

de termo final, porque estabelece, neste caso, medidas desequilibradas entre duas grandezas 

que deveriam ser equiparadas.  

As grandezas a equiparar são: de um lado, a concessão da regularidade fiscal e o alívio 

da asfixia das dívidas fiscais, e de outro lado, o retorno à normalidade fiscal.  

Nesse caso, observa-se que, em contraposição a um benefício imediato de 

regularização fiscal, para o qual seria razoável admitir a projetada recuperação de empresas e 

retorno à normalidade, em médio, ou mesmo, longo prazo, implementa-se um regime de 

benefícios de duração permanente e indeterminada, inteiramente desmesurada para com a 

grandeza temporal à qual se deve equiparar. 

Observe-se ainda que, na ausência de termo final definido para permanência no 

Programa REFIS, a única possibilidade de extinção do regime num caso individual, além das 

causas legais de exclusão, seria o retorno à normalidade promovido pelo próprio optante, no 

momento que lhe convir.  

Desse modo, a destinação da relação jurídica firmada expõe-se ao arbítrio do optante, 

situação esta que corresponde a nova infração à razoabilidade exigível no equilíbrio dos 

                                                 
421 “Se um contribuinte pretender, diante de regra contida na lei do Refis, pagar seus débitos num prazo de 100, 
500, 1.000 ou mais anos, ou sequer amortizar a cada mês os juros incidentes sobre a dívida ativa, sua pretensão, 
certamente, estará resvalando para um universo fora dos propósitos da lei, fora dos valores do sistema tributário 
posto, infringente da igualdade tributária, da capacidade contributiva, da legalidade estrita prevista para a 
espécie. Mesmo a razoabilidade e a moralidade estariam sendo afrontadas.” PALHARES Fº, Refis: a 
irregularidade do parcelamento eterno, 2004, p. 01 
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direitos e deveres das partes em qualquer relação jurídica, sobretudo quando em um dos pólos 

se posiciona o Estado e o interesse público que representa  

Recorde-se ainda, entre os efeitos nefastos preconizáveis pela inexistência de termo 

final ou prazo máximo especificamente para o Programa REFIS, a inexistência de 

amortecimento efetivo do saldo devedor, praticada por alguns aderentes, que efetuam 

recolhimentos irrisórios, calculados sobre o faturamento fictícios, sugerindo o aproveitamento 

indevido do regime. 

Enfim, sintetizando os argumentos discorridos, confirma-se a existência de 

discrepâncias entre os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade422, bastantes para 

lhes conferir autonomia jurídica e aplicação específica, apesar das reservas de algumas 

correntes doutrinárias, que os tomam como absorvidos um pelo outro.  

Admitindo a existência autônoma de cada um dos princípios referidos, restou 

demonstrado que ambos são infringidos de modo específico, pelos efeitos dos Programas de 

Recuperação Fiscal, segundo a análise realizada sobre os desdobramentos através dos quais se 

expressam aqueles princípios. 

Repisando então as turbulências causadas pelos efeitos dos Programas de Recuperação 

Fiscal, sob um olhar rigoroso e teorético, seria de se concluir pela invalidade dessas normas, 

perante os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, e por conseguinte, perante a 

Constituição que os abriga de modo implícito. 

 

                                                 
422 “Ainda segundo Albrecht, entendida a razoabilidade em sentido principiológico (prinzipiellen Sinne), 
diferencia-se da proporcionalidade não somente sob um ângulo de perspectiva, mas também categorial, pois este 
último princípio não considera a extensão da efetiva carga representada pela medida estatal dos indivíduos, nos 
diferentes casos concretos, mas os meros fundamentos principiológicos de tal medida, isto é, se existe base 
jurídica válida para a relação meio-fim estabelecida pela atuação estatal.” PONTES, O Princípio da 
Proporcionalidade e o Direito Tributário, 2000, p. 80. (citando Rüdiger Konradin Albrecht, Zumurtbarkeit als 
Verfassungsmasstab, 1995) 
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A revelação da inconstitucionalidade por este motivo, tal como pelas demais 

inconstitucionalidades examinadas, demanda a mobilização do controle judicial de 

constitucionalidade.  

A vigência apaziguada dos programas implica em incremento de efeitos irreparáveis e 

direitos adquiridos, que também reclamam em seu favor, com relevante potência, ponderações 

de razoabilidade e proporcionalidade, influentes na solução. Por isso, no caso do controle de 

constitucionalidade, a alternativa de preservação dos Programas, se apresenta como mais 

adequada. 

Observe-se, porém, que o deferimento da adesão intempestiva de contribuintes aos 

Programas, seja em decisões judiciais individuais no controle difuso ou pela decisão no 

controle concentrado, soluciona os problemas mais importantes, como são a restauração da 

Isonomia Tributária, o restabelecimento da Moralidade e do prestígio do Princípio 

Republicano.  

Porém, o Princípio da Segurança Jurídica, que se encontra inapelavelmente sacrificado 

desde a edição dos Programas, não se repõe, porque precisa atuar em garantia de direitos de 

interessados anteriores ou posteriores à data final de adesão. 

Assim também ocorre com os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, que 

não chegam a ser totalmente atendidos pela solução judicial proposta. Ressalve-se porém que,  

nunca é possível admitir aferições de proporcionalidade ou razoabilidade de resultado exato, 

dada à natureza intrínseca do exame de senso racional com o qual se coteja esses valores. 

Quanto à Proporcionalidade, a restauração da equiparação de direitos a contribuintes 

em situações equivalentes, ou seja, da Isonomia Tributária, não resolve a questão fundamental 

da adequação dos meios aos fins. 

Isso, porque subsistem diversos outros caminhos de incentivo à atividade econômica 

por meio de fomento financeiro-extrafiscal, que relegam a alternativa dos perdões e 
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moratórias fiscais ao contingente dos indesejáveis, em razão da sua duvidosa eficácia e 

porque arriscam a premiação da incompetência, salvo em situações excepcionais de 

emergência, que não foram as declaradas nas motivações e nem mesmo existiram, uma vez 

que o cenário econômico que produziu os Programas se repete, há décadas, no Brasil. 

Em verdade, a atratividade dos Programas decorreu justamente da sua possibilidade de 

produzir fluxo de caixa extraordinário para o governo, mas esta questão é conjuntural, e 

produzida pela gestão temerária das finanças públicas, que sacrifica igualmente a todos. 

Quanto à Razoabilidade, a solução de restauração da Isonomia Tributária, também não 

a refaz por inteiro, porque não consegue reparar a razoabilidade como equivalência, uma vez 

que continua a oferecer um benefício, o regime fiscal favorecido, em recompensa a um 

malefício, as infrações fiscais de não recolhimento. 

Entretanto, como frisado antes, os aferidores da proporcionalidade e razoabilidade não 

são passíveis de avaliações exatas ou aritméticas. Assim, admite-se sua efetividade, desde o 

momento em que se restaura o cumprimento pelos Programas, dos valores constitucionais 

maiores, antes infringidos. 

Registre-se ainda, que a desproporcionalidade e a irrazoabilidade causadas no sistema 

jurídico pela vigência do Programa REFIS sem prazo máximo definido, em nenhum 

momento, pode ser desfeita pela Solução Proposta exarada em via judicial. 

Nesse caso, urge a solução legislativa para reparação da omissão, devendo ser 

mobilizado o Poder Judiciário para examinar a inconstitucionalidade por omissão do 

legislador, justamente em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade que esta omissão 

legislativa introduz no sistema jurídico fiscal, uma vez que os princípios da proporcionalidade 

e da razoabilidade estão implícitos no regime constitucional.  
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11.5 – Dos Postulados Normativos Inespecíficos 

 

 O instrumental de interpretação da constituição não se limita aos princípios dessa 

funcionalidade, que são anunciados na doutrina jurídica corrente, a exemplo do modelo de 

Barroso aproveitado neste trabalho, e outros como os de Canotilho423 ou de  Sampaio424. 

 Ao lado daqueles, a doutrina costuma identificar outros instrumentos interpretativos de 

aproveitamento difuso nas investigações sobre a compatibilidade constitucional de legislações 

e ações governamentais, que podem ser descritos como técnicas de relacionamento entre 

elementos, que se prestam a auxiliar o trabalho racional de exame daquela compatibilidade 

em situações concretas aplicativas. 

 Esses instrumentos recebem tratamento organizado por Ávila, onde recebem a 

denominação de postulados normativos inespecíficos e atuam ao lado dos postulados 

normativos específicos, ambos na condição de normas de segundo grau estruturantes da 

aplicação de normas jurídicas. 

 A diferença entre as modalidades é que os - postulados específicos - se valem de 

conjunto de critérios específicos, determinados, na sua metódica de avaliação de adequação 

constitucional de legislações ou ações governamentais, enquanto que os - postulados 

inespecíficos - utilizam critérios não definidos425, quando manejados nas mesmas avaliações. 

 Os postulados normativos específicos alinhados naquele trabalho são três, Igualdade, 

Proporcionalidade e Razoabilidade, e o aproveitamento de sua metódica, nessa função, para a 

análise dos Programas de Recuperação Fiscal está incluída nas Seções 7.4 e 11.4, dedicados a 

estes princípios. 

                                                 
423 Direito Constitucional, 2000, pp. 1.186 e passim 
424 A Constituição Reinventada, 2002, p. 778 e passim 
425 ÁVILA, Teoria dos Princípios, 2003, pp. 85/86 
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 Os postulados normativos inespecíficos alinhados na mesma obra são outros três: 

Ponderação, Concordância Prática e Proibição de Excesso, cuja abordagem se passa a 

descrever. 

 

11.5.1 – Ponderação 

 

 A Ponderação é um método destinado a encontrar uma ordenação entre elementos 

normativos e fáticos que favoreça uma solução justa em casos concretos426, onde subsiste 

concorrência ou conflito de atuação de princípios constitucionais. 

 A Ponderação demanda a identificação de bens e interesses jurídicos427 em 

concorrência, para que, avaliando suas relevâncias comparativamente, se possa estabelecer a 

otimização na satisfação desses bens e interesses em persecução, segundo os valores 

proclamados na Constituição. Para isso, urge a realização de um alinhamento e contraposição 

dos bens e interesses em confronto. 

 No caso dos Programas de Recuperação Fiscal não há necessidade de ponderação 

entre princípios diferentes a realizar, tendo em vista que os Programas danificam aos 

princípios axiológicos, e também não são adequados aos princípios finalísticos que pretendem 

cumprir. Dessa forma, não há concorrência de bens e interesses jurídicos a sopesar, que 

estejam sustentados em princípios constitucionais diferentes. 

 

                                                 
426 “A ponderação é um modelo de verificação e tipicização de bens em concreto. Não é, de modo algum, um 
modelo de abertura para uma justiça ‘casuística’, ‘impressionística’ ou de ‘sentimentos’. Precisamente por isso, é 
que o método do balancing não dispensa uma cuidadosa topografia do conflito nem uma justificação da solução 
do conflito através da ponderação.” CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 1201 
427 “Os bens jurídicos são situações, estados ou propriedades essenciais à promoção dos princípios jurídicos. (...) 
Os interesses são os próprios bens jurídicos na sua vinculação com algum sujeito que os pretende obter. (...) Os 
valores constituem o aspecto axiológico das normas, na medida em que indicam que algo é bom e, por isso, 
digno de ser buscado ou preservado. (...) Os princípios constituem os aspecto deontológico dos valores, pois, 
além de demonstrarem que algo vale a pena ser buscado, determinam que esses estado de coisas deve ser 
promovido.” ÁVILA, Teoria dos Princípios, 2003, p. 87 
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 No entanto, identifica-se concorrência de bens ou interesses jurídicos, no que diz 

respeito ao Princípio da Segurança Jurídica, só que pertencentes a grupos diferentes de 

contribuintes, os regulares, impossibilitados de aproveitar dos Programas em qualquer tempo, 

ab initio, e os contribuintes aderentes, que também não podem ser subitamente despidos dos 

benefícios que receberam, em troca de prestações compulsórias. 

 O Princípio da Segurança Jurídica, nesse caso, pode ser acionado em favor de qualquer 

dos dois grupos de interessados, e então, a solução jurídica a traçar, deverá garantir a 

efetividade do mesmo princípio aos dois grupos. A imperatividade dessa dupla garantia 

invalida uma eventual solução que simplemente declare a nulidade dos Programas, por 

inconstitucionalidade, retirando sua vigência.  

Observe-se porém, que a necessidade de equilibrar a atuação do Princípio da 

Segurança Jurídica em favor dos dois gupos de interessados, não reclama exatamente o uso de 

método de Ponderação, mas de procedimento de Harmonização428, uma vez que a ponderação 

ocorre pela fixação de uma escala de valores variável em cada caso concreto, de acordo com o 

‘peso específico’ atribuível a cada princípio ali em concorrência. 

Isso não ocorre na situação em exame, porque se trata do mesmo princípio, o da 

Segurança Jurídica, que deve assumir densidade equivalente para os dois grupos. Nesse caso, 

o balanceamento da atuação do mesmo Princípio da Segurança Jurídica para os dois grupos de 

interessados se caracteriza como processo de Harmonização, ou Concordância Prática. 

 Desse modo, observando a necessária Harmonização da atuação do Princípio da 

Segurança Jurídica em favor dos dois grupos de interessados, sobreleva-se ainda mais  

                                                 
428 “Em rigor, porém, deve-se distinguir entre harmonização dos princípios e ponderação dos princípios. 
Ponderar os princípios significa sopesar a fim de se decidir qual dos princípios num caso concreto, tem maior 
peso ou valor. Harmonizar princípios equivale a uma contemporização ou transação, entre princípios, de forma a 
assegurar, nesse caso concreto, a aplicação dos princípios em conflito. Por isso, na ponderação reconduz-se, no 
fundo, como já foi salientado na doutrina (Guastini) à criação de uma hierarquia axiológica móvel entre 
princípios conflitantes. Hierarquia porque se trata de estabelecer um ‘peso’ ou ‘valor’ maior entre princípios. 
Móvel porque se trata de valor instável, que é válida para um caso concreto, podendo essa relação inverter 
noutro caso.” CANOTILLHO, Direito Constitucional, 2000, p. 1203  
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adequada a Solução Proposta neste trabalho, que não retira direitos dos aderentes, mas faculta 

os mesmos benefícios a contribuintes interessados, porém, condicionados a mobilização 

judicial. 

 

11.5.2 – Concordância Prática 

 

 O postulado da Concordância Prática se complementa mutuamente com o postulado 

da Ponderação429 e consiste em técnica de Harmonização da efetividade necessária de 

princípios em concorrência, em razão da conjunção de efeitos de elementos normativos e 

fáticos componentes de um caso concreto, de modo que todos eles mantenham sua atuação em 

medida proporcional. 

 No caso dos Programas de Recuperação Fiscal, em virtude da concorrência do mesmo 

Princípio da Segurança Jurídica em favor de dois grupos de interessados equiparáveis, temos 

que se revela plenamente adequado, o aproveitamento do postulado da Concordância 

Prática430, ou Harmonização, para orientar a busca de uma solução de equilíbrio. 

Nessas circunstâncias, pela aplicação do postulado, se constata, mais uma vez, que a 

solução judicial adequada não se firma pela retirada da vigência dos Programas, quando 

seriam sacrificados os interesses dos contribuintes aderentes aos Programas. 

Em contrário, sobressai-se novamente a validade e suficiência de uma solução onde o 

ajuste permita a atuação compatibilizada e confortável da mesma norma constitucional, em 

favor de interessados equiparáveis, como admite a Solução Proposta. 

 

                                                 
429 “Nesse contexto, também aparece a concordância prática como a finalidade que deve direcionar a 
ponderação: o dever de realização máxima de valores que se imbricam. Esse postulado surge da coexistência de 
valores que apontam total ou parcialmente para sentidos contrários.” ÁVILA, Teoria dos Princípios, 2003, p. 88 
430 “Subjacente a este princípio está a idéia do igual valor dos bens constitucionais (e não uma diferença de 
hierarquia), que impede, como solução, o sacrifício de uns em relação a outros, e impõe o estabelecimento de 
limites e condicionamentos recíprocos de forma a conseguir uma harmonização ou concordância prática entre 
esses bens.” CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 1.188 
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11.5.3 – Proibição de Excesso 

 

 O postulado da Proibição do Excesso costuma ser equiparado por alguns autores ao 

Princípio da Proporcionalidade em Sentido Amplo431, mas também não deve ser confundido 

com o subprincípio deste, a Proporcionalidade em Sentido Estrito. 

 Os efeitos aplicativos do Princípio da Proporcionalidade em Sentido Amplo e em 

Sentido Estrito, sobre as disposições dos programas de recuperação fiscal, são realizadas na 

seção III.3.4, e ali também se constata violações por excesso. 

 Todavia, outros autores compreendem uma diferenciação entre o Princípio da 

Proporcionalidade em Sentido Estrito e o postulado da Proibição do Excesso, ao considerar 

que para o primeiro, a proibição de excesso se verifica através da análise da correlação lógica 

entre meios e fins, enquanto que no postulado da proibição do excesso, o exagero se verifica 

da exacerbação na limitação de direitos fundamentais432. 

 No caso dos Programas, observa-se que a limitação excessiva a direitos fundamentais 

se configura na infração que introduzem contra a Isonomia Tributária, componente do núcleo 

central433 inviolável da Isonomia constitucional, imperativa na operação eqüânime de 

distribuição de sacrifícios com encargos públicos e da igualdade de oportunidades.  

                                                 
431 “O princípio da proibição do excesso (ou da proporcionalidade em sentido amplo) consagrado na parte final 
do art. 18.º/2, constitui um limite constitucional à liberdade de conformação do legislador.” CANOTILHO, 
Direito Constitucional, 2000, p. 447 (o professor lusitano se refere à Constituição Portuguesa) 
432 “A proibição de excesso está presente em qualquer contexto em que um direito fundamental esteja sendo 
restringido. Por isso deve ser investigada separadamente do postulado da proporcionalidade: sua aplicação não 
pressupõe a existência de uma relação de causalidade entre um meio e um fim. O postulado da proibição do 
excesso depende, unicamente, de estar um direito fundamental sendo excessivamente restringido.” ÁVILA, 
Teoria dos Princípios, 2003, p. 89 
433 “A idéia fundamental deste requisito é aparentemente simples: existe um núcleo essencial de direitos, 
liberdades e garantias que não pode, em caso algum ser violado. Mesmo nos casos em que o legislador está 
constitucionalmente autorizado a editar normas restritivas, ele permanece vinculado à salvaguarda do núcleo 
essencial dos direitos ou direitos restringidos.” CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 448 
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Destaque-se aqui, a crescente compreenssão do postulado da Proibição de Excesso 

como aplicável também a situações de ‘proibição da insuficiência’434, quando a atuação 

estatal se revela insuficiente para com determinada finalidade. 

 Além disso, há de se registrar a excessiva liberalidade impregnada na inexistência de 

prazo final para permanência no Programa REFIS que, se não atinge diretamente qualquer 

direito fundamental, estabelece uma exacerbada indeterminação temporal para as relações 

jurídicas tributárias dos participantes, porque investe diretamente contra a própria lógica e 

sistemática do Direito. 

 A Solução Proposta, capaz de restabelecer a igualdade de oportunidades de adesão aos 

programas, neutraliza o excesso principal produzido, de limitação ao direito fundamental de 

Isonomia dos contribuintes. Assim, também aqui encontra confirmação. 

Registre-se, porém, que a Solução Proposta somente atenua a gravidade do excesso 

teratológico perpetrado pela inexistência de prazo final de permanência no REFIS, quando 

amplia a mesma anomalia para todos os contribuintes, no entanto, nada resolve contra o 

defeito em si, que desvirtua todo o tratamento jurídico conferido pelo ordenamento brasileiro 

para regulação de passivos tributários. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
434 “Já há algum tempo fala-se também em Untermassverbot, que poderia ser traduzido como proibição de 

insuficiência. O debate entre a aplicação da regra da proporcionalidade também para casos de omissão ou ação 
estatal insuficiente ainda se encontra em fase embrionária, mas a simples possibilidade de aplicação da 
proporcionalidade a casos que não se relacionam com o excesso estatal já é razão suficente para abandonar o uso 
sinônimo de regra da proporcionalidade e proibição de excesso.”SILVA,O Proporcional e o Razoável,2002, p.27 
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11.6 – Síntese da Aplicação dos Princípios Instrumentais 

 

 A aplicação dos princípios instrumentais de interpretação constitucional para análise 

da compatibilidade dos Programas de Recuperação Fiscal perante os princípios axiológicos e 

finalísticos da Constituição, revela claramente a impossibilidade da sobrexistência incólume 

dos programas como normas válidas, integradas no ordenamento brasileiro. 

 Isso significa, que a preservação da vigência dos Programas demanda correção 

legislativa ou judicial. No caso específico, observa-se que a Solução Proposta vislumbrada, 

absorve a sobrevivência apaziguada dos Programas, que, a essa altura, podem e devem 

sobreviver, mas, por outro lado, mantém-se impositivo, que sejam aplicados os  mecanismos 

funcionais de ajuste a harmonia do sistema jurídico. 

 A condição de normas infraconstitucionais dos Programas, que exercem efeitos 

contundentes para com os princípios constitucionais, deve ser juridicamente impedida, porque 

o conflito de normas que produzem, do tipo - regras x princípios -, se resolve em favor desses 

últimos. 

 Desse modo a hierarquia normativa, estrutural e teleológica, dos princípios exige que 

os Programas sejam invalidados, ou, que se encontre uma forma interpretativa que admita sua 

permanência conciliada com a estrutura do ordenamento. 

 Essa solução pode ser construída com o acolhimento da invalidade dos limites 

temporais de adesão constantes dos Programas, que deveriam ser corrigidos na via legislativa, 

mas, diante da remota viabilidade desta, cabe ao Poder Judiciário restabeler a efetividade da 

Constituição. 

 A aplicação dos princípios instrumentais, na verificação do funcionamento dos 

Programas, esclarece bem o confronto e a necessidade da solução jurídica, como se observa 

das demandas implementadas pelos princípios instrumetais.  
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Assim, os princípios do primeiro agrupamento, Supremacia, Unidade e Efetividade da 

Constituição, demandam pelo predomínio da hierarquia constitucional, pelo total, e com 

efeitos atuante plenos.  

Os princípios do segundo agrupamento, Presunção de Constitucionalidade de Leis e 

Atos Públicos e Interpretação conforme a Constuituição, demandam a máxima preservação 

dos atos dos poderes políticos nas suas funções, requerendo que se prefira uma solução de 

sobrevivência, ao invés de solução de extipração, que, no caso em estudo, é plausível. 

 Os Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, aplicados seus 

subcomponentes de verificação, revelam inequivocamente a deformidade e desequilíbrio que 

os programas introduzem no sistema jurídico brasileiro, confirmando a imperiosidade de uma 

solução jurídica. 

Auxiliam ainda nessa tarefa interpretativa, a aplicação dos Postulados Normativos 

Inespecíficos, que ratificam a capacidade adequada da solução proposta, para harmonização 

da vigência dos Programas, através de decisões judiciais que viriam ajustá-los em casos 

concretos.  

Desse modo, os três passos encadeados na Seção 11.1, necessários à certificação da 

validade e suficiência da Solução Proposta, são seguramente demonstrados.  

O primeiro (i), da manifesta incompatibilidade dos Programas com a Constituição, que 

se constata desde a Parte II, torna-se clarificado, quando os princípios instrumentais do 

primeiro agrupamento, Supremacia, Unidade e Efetividade, impõem tecnicamente a 

superioridade da Constituição sobre as normas infraconstitucionais dos Programas. 

 O segundo passo (ii), da imperatividade da solução jurídica, se revela, através 

da aplicação analítica dos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade. 

O terceiro passo (iii), da validade e suficiência da Solução Proposta, se firma, quando 

da aplicação dos Princípios da Presunção da Constitucionalidade de Leis e Atos Públicos e da 
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Interpretação Conforme a Constituição, que determinam a preferência de uma solução de 

conciliação, conjugados com a aplicação dos Postulados Normativos Inespecíficos, sobretudo 

o da Concordância Pratica, que rechaçam em definitivo a solução de nulificação da validade 

dos Programas, para acolher uma solução que mantenha os Programas e restaure a Isonomia 

Tributária essencial. 

Conclui-se então pela viabilidade técnica e jurídica da Solução Proposta, de 

invalidação dos limites temporais dos Programas, a ser deferida em cada caso, por decisões 

judiciais, a requerimento de interessados, capaz de garantir o funcionamento pleno do 

ordenamento e a efetivação atuante dos princípios constitucionais.  
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CAPÍTULO 12 – A INVESTIGAÇÃO DA VIABILIDADE PROCESSUAL 

 

12.1 - As Alternativas de Solução Judicial 

 

 O controle judicial da constitucionalidade de atos legislativos e normativos no Brasil 

pode ser realizado através de dois roteiros básicos: o controle de constitucionalidade 

concentrado, ou abstrato ou por via de ação, e o controle de constitucionalidade difuso, ou 

incidental, ou concreto, ou por via de exceção, como descrito na doutrina constitucionalista435, 

a partir do exame das disposições positivadas na Constituição. 

A diferença essencial entre os dois roteiros principais consiste em que, na via do 

controle concentrado, encontra-se habilitada a busca do cumprimento da Constituição por 

meio de apelo direto, embora restrito em legitimidades ativas, ao órgão máximo de tutela da 

Constituição, o Supremo Tribunal Federal, enquanto na via do controle difuso, a denúncia de 

inconstitucionalidade pode ser apresentada por qualquer interessado, centrada no seu caso 

concreto, perante qualquer órgão judicante competente, tendo em vista que a guarda da 

Constituição é de interesse e dever de toda a sociedade e de seu aparelho estatal. 

 A estrutura de controle de constitucionalidade judicial forjada na Constituição Federal 

consiste na obra atualizada ao longo da história constitucional de construção do Estado 

brasileiro. Essa evolução se inicia na Constituição de 1891, art. 59, n. 3, § 1º, letra ‘b’, pela 

admissão de recurso à corte constitucional contra lesão a direito constitucional, perpetrado por 

ato inválido perante a Constituição.  

Nesse dispositivo, a possível interferência do Judiciário nas promoções dos demais 

Poderes, Executivo e Legislativo, desenrolava-se a partir de provocação de interessado  

                                                 
435 SILVA, Curso de Direito Constitucional Positivo, 1999, pp. 51 a 54. 
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firmado em lide concreta que ajuizava436, quando então o controle exercido pela corte 

constitucional ocorria em última instância, e sob o tipo difuso, uma vez que, apreciado antes 

por um órgão inferior competente do Judiciário.  

O sistema do controle difuso passa ser acompanhado pelo sistema do controle 

concentrado a partir da Constituição de 1946437. Este se amplia após a EC nº 16/65 e se torna 

predominante no sistema atual da Constituição de 1988438, pela diversificação do elenco de 

legitimados à proposição de ações diretas de inconstitucionalidade perante a Corte Maior, e 

sua disponiblidade para um espectro ilimitado e genérico de matérias.  

Denote-se ainda que, no sistema da Constituição de 1988, o julgamento de uma lide 

particular pelo critério da constitucionalidade proposto em controle difuso, sempre poderá ser 

elevado ao pronunciamento definitivo do Pretório Excelso, desde que cumpridas as exigências 

processuais e procedimentais da lei. 

O sistema vigente do controle concentrado se processa através de uma ação de 

inconstitucionalidade, ADI ou ADC, interposta no intuito de inquirir sobre a validade de uma 

lei presumidamente inconstitucional, como ocorre algumas vezes no Brasil, quando então são 

esgotados os questionamentos sobre aquele diploma legal, pela palavra definitiva do Pretório 

Excelso, em qualquer sentido.  

Ao lado do tipo principal, a ação direta de inconstitucionalidade (ADI), ainda na seara 

do controle concentrado, situa-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, 

disponível de mobilização quando da ocorrência de omissão na edição de norma regulamentar 

por órgão legislativo ou administrativo. 

Ainda entre os instrumentos de inquisição de inconstitucionalidade por ação previstos 

na Constituição de 1988, subsiste uma de finalidade específica, a ação de  

                                                 
436 BARBOSA, Atos Inconstitucionais, 2004, p. 102 
437 BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, 2004, p. 330 
438 MENDES, Jurisdição Constitucional, 1999, p. 78 



   280 

inconstitucionalidade interventiva, disposta nos art. 32 a 34, que habilita os órgãos políticos 

estatais a intervir na esfera de competência e autonomia de outros, segundo um critério de 

hierarquia, para garantir o cumprimento dos princípios constitucionais sensíveis, que 

enumera. Esta modalidade não apresenta interesse para este trabalho. 

A abordagem seguinte investiga a viabilidade técnico-processual de se obter a 

reposição da Isonomia Tributária garantida na Constituição, para os eventuais contribuintes 

interessados, através dos dois roteiros admitidos na via judicial, tendo em vista a superação 

dos efeitos anti-isonômicos produzidos pelas disposições dos Programas de Recuperação 

Fiscal. 

 

12.2 - O Controle Concentrado de Constitucionalidade 

 

O controle de constitucionalidade concentrado é processado diretamente no STF e sua 

promoção exige legitimação ativa restrita, como previsto na Constituição, art. 103, cujos 

habilitados costumam ser reunidos em dois grupos, segundo a amplitude de iniciativa que lhes 

é reconhecida439, os legitimados universais, assim chamados porque possuem capacidade 

ampla e genérica, e os legitimados especiais, cuja capacidade está circunscrita aos interesses 

que representam ou gerenciam. 

 

 

                                                 
439 “A jurisprudência do Supremo vai, portanto, estabelecendo diferença de tratamento entre os (i) legitimados 
universais (Presidente da República, as Mesas do Senado e da Câmara, o Procurador-Geral da República, o 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e partido político com representação no Congresso 
Nacional) e os (ii) legitimados especiais (Governador de Estado, Mesa de Assembléia Legislativa, Confederação 
sindical ou entidade de classe de âmbito nacional). Os primeiros não precisam demonstrar interesse (relação de 
pertinência entre o ato impugnado e as funções exercitadas pelo órgão ou entidade; adequação da causa às 
finalidades estatutárias); os segundos, inevitavelmente, sim.” CLÈVE, A Fiscalização Abstrata de 
Constitucionalidade no Direito Brasileiro, 1995, p. 122 
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O controle concentrado pode ser movido para apreciação de eventual 

inconstitucionalidade incorrida por ato legislativo ou normativo de efeitos abstratos440, 

editado por órgão estatal, ou quando se vislumbra omissão de algum desses órgãos 

legislativos ou administrativos na edição de norma necessária ao desfrute de direitos 

constitucionais pelos cidadãos habilitados ou necessitados. 

No caso da ação movida contra inconstitucionalidade por omissão, prevista no art. 

103, § 2º, da Constituição, os legitimados para iniciativa são os mesmos da ação de 

inconstitucionalidade por ação e o processamento também ocorre no Pretório Excelso. 

O processo de verificação de inconstitucionalidade por ação pode percorrer dois 

caminhos distintos: a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, prevista nos art. 102, I, ‘a’ e 

103, caput, que viabiliza o ataque direto contra atos legislativos e normativos contrários à Lei 

Maior e a ação declaratória de constitucionalidade, ADC, estipulada nos art. 102, I, ‘a’ e 103, 

§ 3º da CF, de pouco prestígio, útil para assegurar a validação de ato legislativo ou normativo 

sob assédio nas instâncias judiciárias inferiores. A regulamentação do processamento das 

ações diretas de inconstitucionalidade por ação está disposta na lei nº 9.868/99. 

Ainda em sede de controle concentrado, pode ser alinhada a argüição de preceito 

fundamental na via principal, prevista no art. 102, § 1º, da Constituição e regulamentada pela 

lei nº 9.882/99, que transcorre na instância magna do STF e cuja legitimidade ativa441 se 

restringe aos habilitados à ação direta de inconstitucionalidade.  

 

                                                 
440 “Todavia, embora a Constituição Federal se refira somente à normatividade dos atos do poder público, nada 
mencionado a respeito das leis, (se de efeitos abstratos ou concretos), a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal tem considerado que os atos do poder público – para se submeterem à fiscalização pela via da ação direta 
de inconstitucionalidade – devem ter, necessariamente caráter genérico, abstrato e impessoal, pouco importando 
se veiculados por lei ou por outro instrumento qualquer. Logo, mesmo as leis de efeitos concretos não podem, à 
luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ser objeto daquelas ações.” CUNHA JR, Controle Judicial 
das Omissões do Poder Público, 2004, p. 492 
441 Lei nº 9.882/99, art. 2º, inciso I. 
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Ressalve-se, porém, que os instrumentos de controle de constitucionalidade por via de 

ação previstos na Constituição, não se confundem nem se substituem, pelo instrumento de 

argüição de preceito fundamental em qualquer de suas variantes. 

Antes de tudo, distingue-se a iniciativa de requisição jurisdicional por meio de ação da 

iniciativa por meio de argüição, na medida em que a ação requer um julgamento e a argüição 

requer uma revelação do conteúdo da norma com força vinculante442. Em adendo, porque a 

expressão ‘preceito fundamental’, vazada no art. 102, § 1º, mantém significado 

indeterminado443, mas delimita os tipos de normas constitucionais defensáveis por meio da 

referida argüição.  

O termo ‘preceito’, na locução, é equiparável ao de norma e pode ser entendido como 

relativo aos dois tipos, princípios ou regras constitucionais444. O termo ‘fundamental’ 

restringe a possibilidade daquela argüição apenas às situações de violação de normas 

constitucionais assim qualificáveis445, diferente do controle de constitucionalidade por via de 

ação, que protege qualquer norma constitucional. 

Além disso, registre-se que o procedimento de inquisição de constitucionalidade não 

se confunde com o procedimento de inquisição de descumprimento de preceito constitucional, 

uma vez que o primeiro se limita às eventuais transgressões da Carta Magna por atos 

legislativos ou normativos generalísticos, enquanto que o último permite também o controle 

de agressões praticadas através de atos concretos446. 

                                                 
442 “Cuida-se na ADPF de pedido à Suprema Corte para que revele a essência de determinado direito 
fundamental  e o declare com ‘força vinculante’ para o Poder Público (§ 3º do art. 10 da Lei nº 9.882/1999). 
Hoje não mais se questionam a juridicidade e a vinculatividade do texto da Constituição, sejam normas 
constitucionais explícitas ou implícitas – direitos estatuídos ou estatuendos.” TOMELIN, Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental, 2003, p. 671 
443 TAVARES, Tratado da Argüição de Preceito Fundamental, 2001, pp. 153 e 158 
444 Idem, p. 117. No mesmo sentido: MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, t. 2, 1997,  p. 242  
445 TAVARES, Tratado da Argüição, 2001, p. 122 
446 Idem, pp. 194/195 
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Por último, denote-se que o quorum e a maioria exigidas para julgamentos de 

inconstitucionalidade divergem daqueles necessários para aferição de descumprimento de 

preceito fundamental, nos termos do art. 8º, da lei nº 9.882/99.   

De qualquer modo, o instrumento de argüição de descumprimento de preceito 

fundamental, em qualquer de suas variantes, principal ou incidental, deve ser incluído entre as 

modalidades de controle concentrado de constitucionalidade, tendo em vista seu 

processamento perante a Corte Excelsa, e a amplitude erga omnes e vinculante dos efeitos da 

decisão, sem intermediação do Senado. 

No controle concentrado, a Corte Maior aprecia e julga a denúncia contra o ato 

alvejado, quando então se pronuncia, em síntese, no sentido da constitucionalidade da norma, 

isto é, que esta produz efeitos concordantes com a superlei, ou no sentido de sua 

inconstitucionalidade, ou seja, que a norma não se ajusta com o sistema primordial. 

Entretanto, essa descrição relata apenas os desfechos mais sucintos do julgamento de 

constitucionalidade de uma norma no controle judicial abstrato, onde se enxerga os marcos 

extremos entre os quais permeiam os julgamentos da Corte Maior.  

Na realidade dos julgamentos, o tribunal constitucional enfrenta diversificados 

conteúdos normativos447, que o obrigam a desenvolver variadas - ‘soluções intermediárias’448 

- entre aqueles dois extremos que acatam ou inutilizam por inteiro uma determinada norma. 

A variedade de conteúdos normativos, mais ou menos harmônicos para com o sistema 

constitucional, pode decorrer de várias causas, desde o simples conflito flagrante de uma parte 

                                                 
447 “Portanto, na interpretação jurídica não se trata de extrair arbitrariamente de uma infinidade de sentidos dos 
textos normativos, a decisão concretizadora, nos termos de um contextualismo decisionista. Mas também é 
inaceitável a concepção ilusória de que só há uma solução correta para cada caso, conforme os critérios de um 
juiz hipotético racionalmente justo. A possibilidade de mais de uma decisão justificável à luz dos princípios e 
regras constitucionais parece-nos evidente. O problema está exatamente em delimitar as fronteiras entre as 
interpretações justificáveis e as que não são ‘atribuíveis’ aos textos constitucionais e legais no Estado 
Democrático de Direito.” NEVES, A Interpretação Jurídica no Estado Democrático de Direito, 2001, p. 366 
448 SAMPAIO, A Constituição Reinventada, 2002, p. 208 (adotando terminologia da VII Conferência dos 
Tribunais Constitucionais europeus) 
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autônoma da norma, até a complexidade lingüística, que exige a clarificação de entendimento 

específico compulsório para a aplicação da norma. 

Na tarefa de averiguação de constitucionalidade, a corte constitucional busca 

referência no texto positivado, no sistema de valores explícitos e implícitos na Constituição e 

nos indicadores culturais e históricos inerentes à sociedade regida. 

Além disso, o sistema de controle judicial de constitucionalidade, sobretudo o 

concentrado, se constitui em um dos instrumentos fundamentais do balanceamento entre os 

poderes, a ser manejado com a parcimônia necessária, para evitar que aquele, de instrumento 

sensível de equilíbrio entre os poderes constituídos, sob a Constituição, se transforme em 

aríete interferente nas funções dos demais449, corroendo a supremacia da Lei Maior. 

Em busca da obediência a este equilíbrio, as apreciações de constitucionalidade da 

corte suprema se norteiam pela preservação máxima do feito legislativo, firmando-se antes 

pela presunção da sua constitucionalidade450 e assumindo que a vontade do legislador451 não 

pretende incidir em equívocos ou descumprir a Carta Magna. 

Nesse esforço, as soluções intermediárias de julgamento de constitucionalidade 

desenvolvidas na corte constitucional brasileira se sustentam sobretudo nos métodos de 

interpretação das leis conforme a constituição, que intentam harmonizar a norma 

infraconstitucional com sua determinante superior. 

                                                 
449 “Como se vê, a inconstitucionalidade por excesso de poder legislativo introduz delicada questão realtiva aos 
limites funcionais da jurisdição constitucional. Não se trata, propriamente, de sindicar os motivi inetriori della 
volizione legislativa. Também não se cuida de investigar, exclusivamente, a finalidade da lei, invadindo seara 
reservada ao Poder Legislativo. Isto envolveria a próprio mérito do ato legislativo.” MENDES, Controle de 
Constitucionalidade, 1990, p. 39 
450 “Em consequência dessa presunção, tem-se entendido, por outro lado, que os tribunais, antes de fulminar a lei 
com a declaração de inconstitucionalidade, devem procurar interpretá-la de tal modo que se torne possível 
harmonizá-la com a Constituição. E somente no caso de se tornar isso de todo impraticável é que se poderá 
reconhecer a ineficácia do diploma impugnado.” BITTENCOURT, O Controle Jurisdicional da 
Constitucionalidade das Leis, 1997, p. 93 
451 “Em favor da admissibilidade da interpretação conforme a Constituição milita também a presunção da 
constitucionalidade da lei fundada na idéia de que o legislador não poderia ter pretendido votar lei 
inconstitucional.” MENDES, Jurisdição Constituição, 1999, p. 281 
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Essas soluções intermediárias implicam em acolhimento de constitucionalidade parcial 

que podem resultar em Interpretação da Lei Conforme a Constituição452, sem redução de texto 

ou com redução de texto453.  

A Interpretação Conforme a Constituição com redução de texto, consiste em simples 

supressão de parte do texto normativo, mantendo-se ratificado o restante, no que consiste em 

verdadeira declaração de inconstitucionalidade parcial.  

Esta solução é adequada para os casos em que se identifica uma parte da norma 

confrontante com a Lei Maior, porém, neutra com relação aos demais dispositivos da norma, 

que torna possível sua extração do texto completo, sem sacrifício dos efeitos principais que a 

norma pretende efetuar. Aproveita-se então, neste caso,a doutrina da divisibilidade das leis454. 

A redução de texto pode ser de qualquer dimensão, até mesmo de uma palavra apenas, 

como se observa em decisões do Pretório Excelso, a exemplo da que encontrou 

inconstitucionalidade na expressão ‘acionista’ no art. 35 da lei nº 7.713/88, que instituía o 

imposto sobre lucro líquido, e que resultou na edição da Resolução do Senado Federal nº 82, 

invalidnado erga omnes a expressão, ou a decisão da ADIN nº 319 que declarou como 

inconstitucional a palavra ‘março’, constante no art. 2º da lei nº 8.039/90. 

                                                 
452 “O princípio da interpretação das leis em conformidade com a Constituição é fundamentalmente um princípio 
de controlo (tem como função assegurar a constitucionalidade da interpretação) e ganha relevância autônoma 
quando a utilização dos vários elementos interpretativos não permite a obtenção de um sentido inequívoco dentre 
os vários significados da norma.” CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 1.189 
453 MORAES, Direito Constitucional, 1999, p. 44 
454 “Ainda que as prescrições inconstitucionais se encontrem num mesmo artigo em que se achem outras 
consideradas compatíveis com a Constituição, a regra pode prevalecer, julgando-se estas últimas plenamente 
eficazes, desde que possam permanecer por si próprias separadas e distintas, sem que se considerem afetadas 
prela ineficácia das outras. O problema não consiste em saber se os preceitos se encontram no mesmo artigo, 
uma vez a distribuições da matéria legislativa entre estes é meramente arbitrária; a questão se resume, apenas, 
em julgar do grau de dependência entre as prescrições e em decidir – como diz Cooley – se estas são, essencial e 
inseparavelmente, conexas em substância – essentially and inseparably connected in substance. Essa doutrina da 
‘divisibilidade das leis’ é amplamente usada pelos tribunais, que, no particular, têm que proceder com certo 
discricionarismo, principalmente no que toca à vontade da legislatura em manter, apenas, uma das partes do 
diploma. No caso de dúvida, porém, tem se entendido ser mais conveniente considerar ineficaz a lei inteira.” 
BITTENCOURT, O Controle Jurisdicional da Constitucionalidade das Leis, 1997, pp. 126/127 
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A Interpretação Conforme a Constituição, sem redução de texto, pode se limitar 

somente a excluir uma interpretação que conduza à inconstitucionalidade da norma ou lhe 

atribuir uma interpretação compulsória que mantenha sua validade constitucional. 

Na primeira hipótese, a Interpretação Conforme a Constituição, sem redução de texto, 

se desenrola pela compreensão do sentido de uma norma, através da análise desta perante as 

regras e princípios da Constituição, que a integre de modo compatível com o sistema 

constitucional. Na segunda hipótese, realiza-se análise do mesmo tipo da norma perante a 

superlei, sendo que o resultado, mais restrito, encontra apenas um modo compatível de 

vigência da norma no sistema. 

As hipóteses descritas se acomodam confortavelmente para o controle abstrato de 

constitucionalidade de norma por ação. Assim, quando o julgamento se processa em sede de 

ADI, de ADC ou de argüição de preceito fundamental principal, a apreciação pela corte 

suprema pode se fixar em algumas dessas modalidades de soluções intermediárias, além das 

extremadas soluções de total constitucionalidade ou inconstitucionalidade. 

Nesta matéria, destaca-se a obra de Gilmar Mendes, que vem ocupando espaço basilar 

de referência. Naquele acervo, encontram-se descrições de outras técnicas mais arrojadas de 

interpretação de normas perante a constituição, desenvolvidas sobretudo na corte 

constitucional germânica, a exemplo da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de 

nulidade, a técnica do ‘apelo ao legislador’ ou a manutenção da validade da ‘lei ainda 

constitucional’455, e outras também aplicadas no Brasil. 

                                                 
455 “Por isso, para casos como este, parece-me deva adotar-se a construção da corte Constitucional alemã no 
sentido de considerar que uma lei, em virtude das circunstâncias de fato, pode vir a ser inconstitucional, não o 
sendo, porém, enquanto essas circunstâncias de fato não se apresentarem com a intensidade necessária para que 
se tornem inconstitucionais. Assim, a lei em causa será constitucional enquanto a Defensoria Pública, 
concretamente, não estiver organizada com a estrutura que lhe possibilite atuar em posição de igualdade com o 
Ministério Público, tornando-se inconstitucional, porem, quando essa circunstância de fato não mais se 
verificar.” MENDES, Jurisdição Constitucional, 1999, p. 296 
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Entre as exposições do professor e ministro a respeito das técnicas da corte alemã, 

destaca-se, para o interesse deste trabalho, as ofensas ao princípio da igualdade ou exclusões 

de benefícios incompatíveis com a Isonomia456. 

Quando se trata de controle concentrado de constitucionalidade por omissão, o 

conteúdo das soluções se altera, porque essa variante possibilita investir judicialmente contra 

a inércia do legislador ou órgão estatal na produção de norma regulamentar exigida na Carta 

Magna457, ou corrigir a produção defeituosa da norma, que pode ocorrer por desatendimento à 

complementaridade que a norma deveria estender à Constituição.  

Na análise de inconstitucionalidade por omissão no controle concentrado, admite-se 

duas possibilidades de omissão458: a omissão total, quando a norma, de fato, não existe, ou a 

omissão parcial, quando a norma é editada sem satisfação plena da orientação constitucional 

ou quando suas disposições confrontam outras disposições constitucionais. 

Quando se constata a omissão total, a solução sinaliza no sentido da obrigatoriedade 

da edição da norma. Nesse caso, a própria Constituição descreve a solução, no art. 103 § 2º, 

que fixa determinação de regulamentação em 30 dias, em caso de pendência de órgão 

administrativo, e determinando que seja dado conhecimento ao poder competente.  

A simples comunicação ao poder competente não tem sido suficiente para compeli-lo 

a interromper sua inércia e produzir a lei, assim, a efetividade da Constituição resta, em 

verdade, sem garantia, quando os poderes políticos se imobilizam em omissão. 

                                                 
456 Idem, pp. 241 a 217 
457 “Omissão, em sentido jurídico constitucional, significa não fazer aquilo a que se estava constitucionalmente 
obrigado. A omissão legislativa, para ganhar significado autônomo e relevante, deve conexionar-se como uma 
exigência constitucional de acção, não bastando o simples dever geral de legislar para dar fundamento a uma 
omissão inconstitucional.” CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 1.003 
458 “Bem se vê, portanto, que, assim com a inconstitucionalidade por ação, a inconstitucionalidade por omissão 
pode ser total ou parcial, consistindo a primeira na não satisfação integral do dever de legislar e a segunda 
corresponde a uma não satisfação parcial da referida imposição.” CLÈVE, A Fiscalização Abstrata de 
Constitucionalidade, 1995, p. 223 
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O STF tem se mostrado tímido na superação dessa dificuldade, firmando-se na 

convicção da inconveniência de sua interferência na esfera legislativa dos demais poderes459. 

Por isso, alguns estudiosos advogam a necessidade de uma interpretação sistemática da 

Constituição, que exige antes a prevalência da efetividade Constitucional sobre a autonomia 

do legislador460, postulando pelo desenvolvimento de soluções mais agudas, como a 

assinatura de prazo para edição da lei, e mesmo a normatização provisória pelo Poder 

Judiciário, enquanto não produzido o feito legislativo. 

Por sua vez, a omissão parcial acontece quando a norma editada atende de modo 

deficiente à exigência constitucional, e não confere efetividade à Constituição. As omissões 

parciais são identificadas na doutrina sobretudo nas situações em que se afigura exclusão de 

benefício incompatível com o Princípio da Igualdade461.  

Nessas omissões parciais, se existe intenção do legislador de excluir certos grupos do 

benefício, tem-se a inconstitucionalidade por omissão conjugada com a inconstitucionalidade 

por ação, se a exclusão é originada de avaliação defeituosa, subsiste apenas a 

inconstitucionalidade por omissão462. 

 

 

 

                                                 
459 FAGUNDES, O Exercício da Função Legislativa pelo Supremo Tribunal, 1985, pp. 194/195 
460 CUNHA JR, Controle Judicial das Omissões do Poder Público, 2004, p. 547 
461 “Independentemente dos vários problemas suscitados por estas distinções, o conceito jurídico-constitucional 
de omissão é compatível com omissões legislativas parciais , isto é, omissões derivadas de os actos legislativos 
concretizadores de imposições legiferantes favorecerem certos grupos ou situações, esquecendo outros grupos ou 
situações que preenchem os mesmos pressupostos de facto.” CANOTILHO, Direito Constitucional,2000, p.1005 
462 “Esta concretização incompleta tanto pode resultar de uma intenção deliberada d legislador em conceder 
vantagens só a certos grupos ou contemplar certas situações (exclusão expressa ou explícita), violando o 
princípio da igualdade e cometendo uma ‘inconstitucionalidade por ação’, como derivar apenas de uma 
incompleta apreciação das situações de facto, mas sem que haja o propósito de arbitrária e unilateralmente se 
favorecerem só certos grupos ou situações (incompletude regulativa).” Idem, pp. 1005/1006 



   289 

A solução legislativa463 seria a primeira das hipóteses de saneamento da 

inconstitucionalidade por omissão parcial, através da determinação da correção da norma ao 

poder competente, pela disposição do art. 103, § 2º, que deságua nas mesmas dificuldades da 

omissão total. 

As soluções judiciais464 se guiam pela tentativa de restauração da isonomia 

constitucional, sempre com dificuldades práticas de implantação com riscos para a segurança 

jurídica e significativa imprevisibilidade de efeitos465.  

 Quanto à busca da solução judicial, verifica-se que a submissão dos Programas de 

Recuperação Fiscal ao controle concentrado de constitucionalidade não se mostra como 

alternativa adequada.  

Isso, porque a provocação dessa iniciativa está dependente de alguns legitimados, 

enunciados no art. 103, da Constituição, que se mantêm inertes, há cerca de 5 anos, sugerindo 

omissão de conveniência contra legislação que causa prejuízos difusos. A única iniciativa real 

nesse âmbito consiste na ADI promovida pela Procuradoria da República contra a suspensão 

da punibilidade penal dos aderentes.  

                                                 
463 “A caracterização da omissão parcial (Teilunterleissung) amplia, indubitavelmente, as perspectivas do 
controle de constitucionalidade, permitindo que através da censura judicial sejam suprimidas ou colmatadas as 
lacunas inconstitucionais (verfassungswidrige Lücke). Este aspecto torna-se mais evidente quando, ao invés de 
proferir uma decisão cassatória (kassatorische Entsheidung), o Tribunal determina que a correção da situação de 
inconstitucionalidade se faça mediante a edição de um ato legislativo (obligatorische Entscheidung). Ao abster-
se de declarar a nulidade da norma impugnada, o Tribunal inaugurou um novo recurso dogmático, requerendo a 
cooperação do legislador com vistas a superar o estado de inconstitucionalidade.” MENDES, Controle de 
Constitucionalidade, 1990, p. 63 
464 CLÈVE, Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade, 1995, p. 242.  
465 “Se a estrutura normativa ou outro óbice de ordem constitucional (como possibilidade de aumento de despesa 
sem expressa autorização legal ou afronta ao princípio da divisão de poderes, etc) não permite a declaração 
parcial de inconstitucionalidade, com o reconhecimento do direito de segmentos eventualmente discriminados, é 
evidente que a supressão do tratamento desigual haveria de se fazer mediante integral declaração de 
inconstitucionalidade do texto. Tal solução, além de traduzir possível injustiça com os beneficiários, pode levar a 
uma situação de ausência de norma, a um vácuo de direito (Rechtsvakuum) ou até ao chamado, com algum 
exagero, caos jurídico (Rechtschaos). Assim a declaração de inconstitucionalidade de lei que disciplina o 
Imposto de Renda impossibilitaria a cobrança até a promulgação de novo diploma. Conseqüências semelhantes 
podem advir da declaração de nulidade de leis que fixem vencimentos de funcionários ou que concedem 
determinados benefícios sociais. Na hipótese de uma exclusão de benefícios incompatível com o princípio da 
igualdade, afigura-se possível declarar a nulidade do diploma ou a inconstitucionalidade da omissão. Todavia, a 
declaração de nulidade acaba por suprimir o próprio fundamento da pretensão (Anspruchgrundlage).” MENDES, 
Jurisdição Constitucional, 1999, p. 61 
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 Em análise dos legitimados do art. 103, verifica-se que os três primeiros, Presidente da 

República, Mesa da Câmara dos Deputados e Mesa do Senado Federal, logicamente, não 

haveriam de indagar perante o Poder Judiciário, contra ato legislativo de sua própria lavra e 

promulgação. A estes deve ser acrescida a legitimação dos partidos políticos, prevista no 

inciso VIII, uma vez que estes participam da produção legislativa, e que, ainda que vencidos 

ou inconformados com a agressão constitucional promovida, poderiam ter realizado 

interpelação ainda na fase de projeto, ou logo em seguida à edição do ato. 

 Os dois legitimados seguintes, Mesa de Assembléia Legislativa e Governador de 

Estado, assumem competência restrita aos interesses da unidade federativa que representam, 

não podendo justificar investida senão contra ato legislativo que os discrimina de forma 

injusta de outros membros federativos, ou que resulta em dano específico a sua unidade. 

 O Ministério Público Federal, legitimado pelo inciso VI, omitiu-se na edição do 

primeiro dos Programas, o REFIS, e quando da edição do segundo, o PAES, restringiu-se a 

impugnar apenas a suspensão da persecução penal. 

 Há de se considerar, nesse caso, a cautela do Procurador Geral da República, ao 

realizar um ataque específico ao dispositivo mais nocivo dos programas, com maior 

possibilidade de êxito, em vez de investir contra o total das leis dos programas, considerando 

ainda que o início de vigência do primeiro dos programas, o REFIS, recuava até quatro anos 

atrás, e que servia de sustento ao outro programa, então mais recente, o PAES, menos 

ofensivo à estrutura constitucional. 

 As confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional, habilitadas no 

inciso IX, também dispõem de legitimação especial, isto é, limitada ao escopo dos interesses 

que representam, insuficiente para abrangência de matéria tributária de aplicação genérica. 
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 Resta então o Conselho Federal da Ordem dos Advogados, instituída no inciso VII, 

que culmina as estipulações dos art. 131 a 135, pelo eventual exercício auxiliar do controle de 

constitucionalidade, completando a função essencial do advogado à justiça. 

 No entanto, este órgão também se manteve inerte quanto aos efeitos anti-isonômicos 

dos Programas de Recuperação Fiscal. As iniciativas judiciais inspiradas no entendimento da 

advocacia, desde o início dos Programas de Recuperação Fiscal, limitaram-se ao protesto 

contra as exigências especiais de adesão, como a abertura do sigilo bancário e a desistência de 

ações judiciais em andamento, e ao combate dos regulamentos administrativos estipuladores 

de procedimentos e medidas de exclusão sem fundamento legal. 

 Registre-se, entretanto, a larga participação doutrinária, gravada nas inúmeras obras 

sobre a matéria mencionadas neste trabalho, onde não faltam, inclusive, a apreciação crítica 

das infrações constitucionais insculpidas nos Programas. 

 Observe-se ainda que a advocacia privada tributarista se dedica sobretudo à defesa do 

contribuinte, que há de ser entendido como a parte fraca da relação. O Estado possui, em si 

mesmo, o poder de legislar e a presunção de constitucionalidade a seu favor, além do corpo 

advocatício próprio e a prerrogativa da constituição inequívoca do crédito tributário. 

 Não é de se estranhar que as iniciativas advocatícias se dirijam, na maior parte das 

vezes, à defesa dos interesses de seus clientes efetivos e potenciais, os contribuintes. Estes, 

em verdade, restam desassistidos perante o progressivo avanço arrecadatório do estado 

brasileiro, como bem sinalizam os sucessivos recordes de percentuais da carga tributária sobre 

o PIB. Nessa tarefa, não tem faltado motivo para as infatigáveis resistências judiciais dos 

advogados em favor de seus clientes. 

 Nesse ponto, então, há de se presumir alguma tolerância dos profissionais de 

advocacia para com os Programas de Recuperação Fiscal, uma vez que, experimentados com 
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as sucessivas investidas extrativas estatais, não poderiam se insurgir contra uma delas que 

justamente alivia as exações, em vez de agravá-las.  

A eventual iniciativa de controle de constitucionalidade contra os programas através 

da ADC se apresenta como verdadeiramente impossível, tendo em vista que este 

processamento de destina justamente a ratificar a vigência de leis sob assédio nas jurisdições 

inferiores, ou seja, o contrário do que se pretende quanto aos Programas. 

A ação de inconstitucionalidade por omissão também não se adapta ao tipo de controle 

pretendido, simplesmente porque não trata da omissão de edição de norma regulamentar. Isso 

descaracteriza por completo a necessidade de controle de constitucionalidade por omissão 

total ou omissão parcial defeituosa. 

Os Programas de Recuperação Fiscal não realizam omissão, porque não se destinam a 

regulamentar preceito especifico, exigido no texto constitucional, para desfrute de direitos 

fundamentais. Contudo, os Programas atingem a Isonomia Tributária, pela não extensão de 

benefícios a cidadãos equiparáveis. Trata-se, portanto, de inconstitucionalidade por ação. 

Por fim, a argüição de preceito fundamental também se mostra inutilizada, na 

modalidade principal, em razão da legitimação ativa restritiva fixada na lei nº 9.868/99.  

A modalidade incidental, porém, apresenta significativo atrativo, a despeito das 

imprecisões quanto ao modo da legitimação e do procedimento de provocação de incidente de 

inconstitucionalidade, além do risco decorrente do efeito erga omnes produzido por uma 

eventual decisão de inconstitucionalidade pela corte suprema. 

Entretanto, nesta via, a apreciação dos programas como portadores de datas limites 

incompatíveis com a Isonomia Tributária, se apresenta como uma abordagem menos 

perturbadora dos efeitos já produzidos e dos direitos adquiridos, porque simplesmente 

autoriza a adesão de novos interessados, mas não desfaz as relações existentes com os 

optantes no regime. 
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A argüição exige uma declaração a respeito da constitucionalidade da fixação de data 

limite para adesão aos programas, sob o argumento de que esta data descumpre o preceito 

fundamental da Isonomia Tributária. A Isonomia Tributária pode ser caracterizada como 

preceito fundamental, em virtude de sua qualidade de componente inarredável do Princípio da 

Isonomia constitucional, dirigido ao setor específico da tributação, sob a premissa republicana 

do respeito à contribuição igualitária de todos para o sustento dos encargos públicos. 

Em adendo, recorde-se que a arguição de preceito fundamental exige quorum e 

maioria menos exigentes para declaração de seu descumprimento, apesar de restrita ao 

pronunciamento da Corte Excelsa.  

Isso se apresenta como vantagem, com relação às alternativas de ações no controle 

difuso, que podem recair no recurso extraordinário ao STF, exigente de declaração de 

inconstitucionalidade por maioria absoluta, mesmo parcial, com efeitos apenas entre as partes. 

Anote-se, porém, que, do ponto de vista do contribuinte individual, interessa mais sua 

admissão ao regime dos programas, do que a declaração ampla de inconstitucionalidade de 

parte destes. Por esse ponto de vista, as plausíveis iniciativas no controle difuso são mais 

vantajosas, em razão do risco político de uma declaração de inconstitucionalidade dos 

programas válida para todos. 

 As inovações da EC nº 45/05, não alteram em nada as dificuldades para investida de 

impugnação de norma por inconstitucionalidade no controle concentrado, entretanto, a 

inclusão do § 3º no art. 102 da Constituição, exigindo demonstrativo de repercussão de efeitos 

para admissibilidade de recurso extraordinário, consolida a relevância de um fator subjetivo 

influente sobre as decisões da Corte Excelsa, que se localiza justamente na consideração do 

eventual risco social e econômico, da confirmação ou reapreciação de uma decisão anterior de 

inconstitucionalidade dos tribunais ordinários. 
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12.3 - O Controle Incidental de Constitucionalidade 

 

O controle de constitucionalidade difuso ou incidental é aquele que decorre de 

argüição de inconstitucionalidade em processo no qual se litiga sobre uma questão específica 

concreta, onde uma das partes acena com o argumento de inconstitucionalidade, proposto 

como definitivo para a lide. Este controle pode ser realizado em qualquer instância judicial 

competente, mobilizada para apreciação da causa em concreto. 

Denote-se, que mesmo o juiz singular, no primeiro grau de jurisdição, pode vir a 

decidir em definitivo uma causa, pronunciando-se sobre inconstitucionalidade latente ao caso 

em apreciação, ainda que sem provocação das partes466. Este julgamento vir a se firmar como 

desfecho final da lide, desde que não haja recurso da parte vencida. 

Naturalmente, se a parte vencida for uma das pessoas jurídicas de direito público, a 

lide será sempre levada ao segundo grau, nos termos do art. 475, do CPC, determinante do 

reexame necessário. Observe-se porém que, mesmo nas instâncias superiores, há possibilidade 

de um julgamento de constitucionalidade de ato legislativo ou normativo permanecer firme, 

por decisão de magistrado singular, a despeito das críticas doutrinárias467. 

Nas instâncias superiores, porém, exsurgem os procedimentos específicos para 

apreciação da inconstitucionalidade, nos termos do disposto nos art. 480 a 482 do CPC, 

cabíveis a partir do segundo grau, e se o processo é elevado a tribunais superiores, deve 

obedecer a seus regimentos internos. 

 

                                                 
466 “A questão de constitucionalidade há de ser suscitada pelas partes ou pelo Ministério Público, podendo vir a 
ser reconhecida ex-officio pelo juiz ou tribunal.” MENDES, Direitos Fundamentais e Controle de 
Constitucionalidade, 1998, p. 355 
467 NERY JR, Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 1997, p. 118 a 121 
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 O julgamento de 2º grau implica na apreciação da turma recursal, que, resolvendo pela 

inconstitucionalidade, remete o processo ao plenário do mesmo tribunal para votação 

definitiva, em cumprimento da regra do art. 97 da Constituição. 

 Se o plenário não confirma o julgamento de inconstitucionalidade, fica invalidada a 

decisão da turma, se o plenário acolhe a inconstitucionalidade, esta decisão vincula a turma e 

a decisão da lide468, resta então à parte vencida o recurso extraordinário ao Pretório Excelso. 

 Admitido o recurso extraordinário, o Supremo Tribunal pronuncia-se  sobre a 

constitucionalidade em definitivo, para a lide em exame. Se desconhece da 

inconstitucionalidade, resta definida, neste aspecto, a solução do caso concreto. Se o Supremo 

acolhe o argumento de inconstitucionalidade, também se define a causa em definitivo nesse 

aspecto, mas com consequências mais amplas para o sistema jurídico. 

Isso, porque essa decisão sinaliza para todos os tribunais o entedimento hegemônico 

superior, inclusive, inspirando a comunidade jurídica à mobilização de outras ações de mesmo 

objeto, sob o argumento de inconstitucionalidade adotado. 

Em adendo, cabe ao Supremo a comunicação ao Senado Federal para eventual 

emissão de Resolução específica, nos termos do art. 52, inciso X de suspensão da validade da 

norma impugnada, ampliando erga omnes os efeitos da decisão. Ressalte-se que, uma 

Resolução do Senado no sentido da solução proposta neste trabalho, significaria a suspensão 

apenas da validade do limite temporal de adesão aos programas e não dos próprios programas. 

Registre-se ainda a introdução da súmula vinculante no ordenamento brasileiro, 

através da EC nº 45/05, que adicionou o art. 103-A, ao texto constitucional, reforçando a 

aplicabilidade genérica de decisão de inconstitucionalidade do Supremo Tribunal. 

                                                 
468 “A decisão do Plenário, que é irrecorrível, vincula o órgão fracionário, no caso concreto, incorporando-se ao 
julgamento do recurso ou da causa, como premissa inafastável. Publicado o acórdão, reinicia-se o julgamento da 
questão concreta perante o órgão fracionário.” MENDES, Direito Fundamentais e Controle de 
Constitucionalidade, 1998, p. 359 
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 No caso dos programas, o percurso pelos tribunais e até o Supremo é inevitável, 

sobretudo,  diante do eventual irrompimento de seguidas decisões de tribunais de segundo 

grau, no sentido da concessão da adesão aos programas, em nome do princípio da Isonomia 

Tributária, ou seja, para fins de conferir efetividade a princípio constitucional inexorável. 

 Contudo, a possibilidade de acolhimento de decisão dessa natureza, na corte 

constitucional, tem mais chances em apreciação eventual de recurso extraordinário, do que 

mediante eventual ação de consitucionalidade no controle concentrado. 

Isso, porque a eventual decisão nesse sentido beneficia, de início, apenas ao 

interessado postulante, e mesmo que seus efeitos venham ser ampliados para todos, através do 

Senado ou da súmula vinculante, isso não significa deferimento direto e imediato de 

benefícios, porque a adesão aos programas é facultativa e condicionada a restrições 

desinteressantes para os aderentes.  

Assim, mesmo um entendimento definitivo do Supremo, habilitado para efeitos erga 

omnes, pode não vir a gerar nem mesmo uma só ação judicial ou processo administrativo de 

requisição de inclusão com o mesmo objeto. 

Observe-se ainda, que a alteração introduzida pela EC nº 45/05, incluindo o § 3º no 

art. 102 da Constituição, exigindo demonstração de repercussão de efeitos nocivos, para 

admissibilidade de recurso extraordinário, altera pouco as condições de sucesso da disputa de 

constitucionalidade em estudo. 

 Isso, porque, se o recurso é interposto pela União, dificilmente deixará de ser 

admitido, o que não altera a situação anterior. Se o recurso é movido pelo contribuinte, 

vencido nas instâncias inferiroes, sua  inadmissão exigirá maioria qualificada, e então, sua 

eventual admissão, seria um passo importante  para seu acolhimento. 

A abordagem do processamento do controle difuso de constitucionalidade, 

percorrendo a jurisdição ordinária, demanda também a revisão das modalidades de ações 
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segundo sua distinção como ações individuais ou coletivas469, ambas, em tese, aptas para 

sediar o controle de constitucionalidade no regime difuso.  

As ações individuais são as ações comuns, disponíveis aos interesses de qualquer 

sujeito de direito com capacidade ativa, ainda que plúrimas470, e as últimas, as ações coletivas, 

são disponíveis ao ajuizamento em busca de proteção de interesses conjuntos de grupos ou 

segmentos sociais organizados ou desorganizados, que se expressam unificados e substituídos 

por seus representantes, como dispõem as legislações que as autorizam. 

 Entre as ações individuais cíveis, disponíveis ao controle difuso de 

constitucionalidade, destacam-se a ação ordinária, o mandado de segurança e o mandado de 

injunção. Desconsidera-se aqui as ações cautelares e executivas, que não se destinam a 

conhecimento de causa, assim como as ações individuais de rito especial que, em regra, são 

destinadas à apreciação de lide com objeto especificado. 

 Entre as ações coletivas, despontam a ação popular, a ação civil pública, o mandado de 

segurança coletivo e o mandado de injunção coletivo, que se caracterizam pela representação 

processual e pelo propósito de reclamação dos chamados interesses metaindividuais, sub-

classificáveis como difusos, coletivos ou individuais homogêneos. Ressalve-se, porém, que a 

utilização dessas ações coletivas não se aplica a causas de efeitos abstratos, para os quais são 

competentes as ações de inconstitucionalidade471. 

                                                 
469 “A expressão utilizada, no entanto, tem por finalidade chamar a atenção para uma característica que não é do 
processo em si, mas do tipo de interesse que passo a ser objeto de adjudicação a partir da introdução em nosso 
sistema processual das chamadas ações coletivas. Pretende-se, com essa designação, distinguir aquelas lides nas 
quais a prestação jurisdicional recai sobre os interesses individuais de outras, nas quais o objeto do processo é 
uma decisão sobre um interesse público. Observe-se que a oposição aqui estabelecida não é simétrica àquela 
entre direito privado e direito público, cuja base está sobretudo, na definição de um campo de atuação do Estado. 
O público, no sentido pretendido neste trabalho, é definido não em contraposição ao privado, mas ao individual, 
indicando aqueles interesses pertencentes à generalidade das pessoas.” SALLES, Processo Civil de Interesse 
Público, 2003, p. 46 
470 “Outrossim, é mister não confundir a legitimação para os interesses difusos com a legitimação plúrima, que 
consiste em conceder-se legitimação apenas a uma pluralidade de pessoas.” FUX, Curso de Direito Processual 
Civil, 2004, p. 160 
471 TAVARES, Controle Difuso de Constitucionalidade nas Ações Coletivas, 2003, pp. 116 e passim 
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Vale destacar, que a argüição de preceito fundamental na modalidade incidental 

também pode ter origem em qualquer tipo de ação, individual ou coletiva, e seu 

processamento, previsto na lei, visa elevar até o STF, de imediato, questões turbadas pela 

insegurança, em razão de decisões controversas nas instâncias inferiores, que poderiam 

demorar anos para chegar até aquele altiplano por meio do recurso extraordinário.  

  Cabe registrar, porém, que a arguição de preceito fundamental na modalidade 

incidental, prevista nos art. 2º, § 1º, da lei nº 9.882/99, apesar de originada de uma lide 

individual concreta, e que pode ser provocada por uma parte particular472, não se inclui entre 

os instrumentos de controle difuso de constitucionalidade, mas de controle concentrado473, em 

razão dos efeitos produzidos pela decisão da Corte Suprema.  

 Torna-se interessante revisar as características das ações individuais e coletivas 

mencionadas, para inquirir sua vocação para o processamento de incidente de 

inconstitucionalidade. 

 A ação ordinária dispensa comentários quanto a sua capacidade de sediar uma 

apreciação de inconstitucionalidade, tendo em vista sua natureza intrínseca de ação comum, 

genérica por excelência, de conhecimento de causa, onde todos os argumentos cabíveis, de 

interesse das partes, podem e devem ser argüidos e apreciados.  

Recorde-se que uma ação ordinária comum também pode ser movimentada para os 

mesmos interesses de ações coletivas, entretanto, o sistema processual civil tradicional se 

desenvolveu inspirado na solução de questões de disputa individual, seguindo o modelo 

civilista dominante474. Assim, os procedimentos do processo civil tradicional se mostram 

                                                 
472 “Trata-se de ou admitir que o próprio magistrado e Tribunal da causa apresente a arguição, quando entenda 
tratar-se do caso de descumprimento de preceito constitucional fundamental relevante, ou, então, admitir que a 
própria parte poderá fazê-lo, ou, mesmo, que ambas as hipóteses possam ocorrer. Em qualquer dos casos, será 
necessário verificar como o incidente deve ser encaminhado, processualmente falando.” TAVARES, Tratado da 
Argüição de Preceito Fundamental, 2001, p. 401 
473 Idem, p. 432 
474 NERY JR, Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 1997, p. 252 
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menos adequados às especificidades das lides coletivas, resultando em maiores atravancos 

processuais, antecipadamente superados no rito regulamentado das ações coletivas. 

O mandado de segurança está instituído em status constitucional desde a 

Constituição de 1934 e consiste justamente em garantia dos direitos fundamentais que a 

superlei defere aos cidadãos. Em se tratando da ação constitucional de mais amplo espectro de 

proteção, sua promoção judicial, não raro, se destina a sustar atos de autoridades475 que 

impedem o desfrute de direitos constitucionais, isto é, atos inconstitucionais, em tese. 

O mandado de segurança é processado em 1º grau segundo os procedimentos especiais 

firmados na legislação que o regulamenta, e nesta instância, o argumento de 

inconstitucionalidade pode ser naturalmente vislumbrado e acatado na decisão, desde que 

inerente ao ato concreto de autoridade que obstrui o exercício de direito constitucional, 

contudo, a jurisprudência não reconhece sua competência para neutralização direta de atos 

legislativos por declaração de inconstitucionalidade476.  

O mandado de injunção é ação constitucional de curso especial com a finalidade 

específica de oferecer meio de reivindicação judicial de emissão de norma regulamentar, 

necessária para complemento da efetividade da Constituição. Em síntese, trata-se de um 

remédio constitucional destinado ao saneamento da inconstitucionalidade por omissão dos 

poderes públicos, aplicável a casos individuais concretos477. 

O ajuizamento de mandado de injunção segue o rito do mandado de segurança478, 

conforme esclarecido na lei nº 8.038/90, e seu processamento está delimitado na Constituição 

                                                 
475 “O mandado de segurança é deferido contra ato de qualquer autoridade. Essa limitação foi esclarecida pela 
Lei nº 1.533, de 31.12.51: são os administradores ou representantes das entidades autárquicas e das pessoas 
naturais ou jurídicas com funções delegadas do Poder Público, no que entende com essas funções.” ROSAS, 
Direito Processual Constitucional, 1997, p. 96 
476 STF: Súmula nº 266. “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese” 
477 “O mandado de injunção, consoante sua clara definição constitucional, constitui ação especial de controle 
concreto ou incidental de constitucionalidade das omissões do poder público, quando a inércia estatal inviabiliza 
o desfrute de algum direito fundamental.” CUNHA JR, O Controle Judicial das Omissões do Poder Público, 
2004, p. 513 
478 Idem, p. 513 
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apenas para as competências do STF e STJ, embora previsto para tramitação também nas 

demais instâncias judiciais, conforme art. 105, inciso I, ‘h’. 

Quanto às ações coletivas, estas assumem sua autonomia jurídica a partir da sua 

consagração na Constituição de 1988, mesmo quando instituídas antes desta, a exemplo a 

ação popular e a ação civil pública.  

A mais antiga delas, a ação popular479, não apresenta facilidades para apreciação de 

inconstitucionalidade, tal como averiguado neste trabalho, para os Programas de Recuperação 

Fiscal, porque se destina para causas relativas a lesão de patrimônio público histórico ou 

cultural, do meio ambiente ou da moralidade administrativa, apesar do entendimento 

doutrinário cada vez mais ampliado para o conceito de patrimônio público480. 

O mandado de segurança coletivo, vem acenado como remédio constitucional no art. 

5º, inciso LXX, da Constituição Federal, seguindo o mesmo trâmite e aplicação do mandado 

de segurança individual tradicional, estendidos para os interesses metaindividuais481, 

requerendo a oitiva preliminar obrigatória, no prazo de 72 horas, antes da eventual concessão 

de liminar, como regulado na lei nº 8.437/92, art. 2º, e a possibilidade de habilitação de 

representantes grupais substitutivos. 

Este instrumento enfrenta as mesmas dificuldades descritas para a seu ancestral 

individual tradicional, no que diz respeito ao combate direto contra ato legislativo, como são 

os Programas de Recuperação Fiscal, e ainda a natural cautela do magistrado em conceder 

decisão mandamental, de repercussão amplificada de beneficiados. 

 

                                                 
479 Lei nº 4.717/65 e CF, art. 5º, inciso LXIII 
480 “Portanto, a idéia que também tenho de patrimônio público é esta visão mais lata, que extrapola inclusive 
bens e valores confiados às entidades que integram a Administração Direta e a Administração Indireta, 
alcançando também aquelas às quais, embora do ponto de vista jurídico formal não sejam integrantes quer da 
Administração Direta, quer da Administração Indireta, sejam confiados bens e recursos governamentais.” 
CAMMAROSANO, A Ampliação do Conceito de Patrimônio Público e sua Proteção, 2003, p. 266 
481 NERY JR, Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, 1997, pp. 116 a 118 
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O mandado de injunção coletivo, não referido expressamente na Constituição, 

exsurge no mundo jurídico através de acolhimento pretoriano, que admite para o mandado de 

injunção os mesmos procedimentos do mandado de segurança, e por extensão, a viabilidade 

da espécie coletiva482, e assim, os mesmos requisitos de instrução preliminar e legitimidade. 

Entretanto, sua destinação se prende a situações de omissão legislativa, inaplicável para 

eventual remédio contra os Programas de Recuperação Fiscal. 

A ação civil pública tem origem anterior à Constituição Federal, na lei nº 7.347/85 e 

se destina justamente à defesa de interesses sociais difusos ou coletivos. Na sua regulação 

estão observadas as especificidades de legitimidade ativa, com destaque para o Ministério 

Público, dos procedimentos especiais, inclusive anteriores ao ajuizamento, a exemplo do 

inquérito civil, e a descrição dos interesses que guarnece. 

Durante algum tempo, a Corte Excelsa assumiu a impossibilidade de manejo da ação 

civil pública em controle incidental de constitucionalidade para proteção de interesses difusos 

ou coletivos, mas apenas para os interesses individuais homogêneos483, em virtude da 

eventual eficácia equivalente à da ação direta de inconstitucionalidade. No entanto, a 

jurisprudência suprema mais recente vem admitindo a ação civil pública também para defesa 

de interesses difusos ou coletivos, quando na condição de questão prejudicial484.  

Destaque-se, porém, que seu aproveitamento é vedado para matéria tributária, nos 

termos do art. 6º da MP nº 2.180-35, ainda não convertida em lei, mas mantida em vigor por 

fora do art. 2º da EC nº 32/01, que acrecentou parágrafo único ao art. 1º da lei nº 7.347/85, 

com essa restrição. 

 

                                                 
482 CUNHA JR, o Controle Judicial das Omissões do Poder Público, 2004, p. 520 
483 Idem, p. 455 (Rcl n. 554-MG/1997) 
484 Idem, p. 458 (Rcl. 1.733-SP/2000) 
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Desse modo, conclui-se que as ações coletivas não apresentam modalidades 

processuais adequadas para investida contra a inconstitcionalidade dos Programas de 

Recuperação Fiscal, no controle incidental. 

Retorna-se então às ações individuais selecionadas, a ação ordinária, o mandado de 

segurança individual e o mandado de injunção. 

Dessas hipóteses, afasta-se de imediato o mandado de injunção, ação constitucional 

hábil para reclamação de contra inexistência de norma determinada na Carta Magna, 

necessária para desfrute de direito fundamental. Os Programas de Recuperação Fiscal não são 

normas determinadas na superlei nem se destinam a garantir fruição de direitos fundamentais. 

O mandado de segurança, em princípio, também se mostra inadequado para 

perseguição da admissão extemporânea aos Programas, porque não se constitui em 

instrumento hábil ao ataque contra constitucionalidade de lei, em tese. 

A alternativa para sua viabilização, então, seria iniciado com o pedido administrativo 

de admissão a um dos Programas e, diante da presumível negativa da autoridade 

administrativa, fundada no esgotamento da data limite legal, a impetração da ação 

mandamental com pedido de liminar. 

A liminar deferindo a adesão não está descartada, porque se trata de agressão a direito 

fundamental líquido e certo, a Isonomia, considerando que, se houver eventual denegação 

definitiva futura da segurança, bastam ajustes posteriores de natureza contábil para que se 

restaure a exclusão do contribuinte, e que este terá cumprido com prestações de interesse da 

administração fiscal.   

Entretanto, observe-se que não há direito líquido e certo do contribuinte, por falta de 

previsão legal, nem há arbítrio ou discricionariedade equivocada da autoridade administrativa, 

em denegar o que a lei não permite. A sorte da causa, então, estará totalmente sustentada na 
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alegação de inconstitucionalidade por descumprimento da Isonomia Tributária, inclusive, sem 

subsídio jurisprudencial específico. 

Resta então a ação ordinária comum, onde todos os argumentos poderão ser 

amplamente apreciados pelos juízos e tribunais competentes, sem maiores delongas, porque se 

trata apenas de questão de direito, dispensando a dilação probatória. Essa alternativa dispensa 

a negativa prévia da autoridade administrativa, de resultado previsível por causa da 

impossibilidade legal, abreviando a iniciativa judicial. 

No caso, o objeto concreto da causa consiste em pedido principal de admissão aos 

regimes de um dos programas, comprovando a existência de débitos tributários pendentes e a 

impossibilidade de pagá-los sem sacrifício excessivo pessoal ou empresarial. Em adendo, 

argumenta-se que existem contribuintes que estão desfrutando do regime especial e que este 

deve estar disponível a todos os contribuintes equivalentes, em nome da Isonomia Tributária. 

Em virtude da inexistência de previsão legal, e observando a data estipulada nos 

programas como vedação, transparece algum risco de negação sumária por inexistência de 

possibilidade jurídica.  

Observe-se, porém, que a análise atualizada da possibilidade jurídica de pedidos tem 

se ampliado muito além da simples exegese dos textos positivados485, inclusive, no que diz 

respeito a interesses coletivos e difusos, e exige ainda, a verificação da adequabilidade da 

norma para o caso concreto, inclusive no que diz respeito ao cumprimento da efetividade da 

Constituição. 

                                                 
485 “Entretanto, ainda que não encartado na ordem legal, por ausência de previsão, nem por isso se pode 
considerar impossível um pedido, tanto mais que o legislador, nessa matéria, vale-se do princípio da liberdade 
jurídica, segundo o qual é lícito pleitear onde não há vedação. Não poderia mesmo o legislador imaginar todas as 
soluções alvitradas pelas partes, por isso que a previsão dos pedidos possíveis é ‘em branco’.” FUX, Curso de 
Direito Processual Civil, 2004, p. 161 
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Quanto ao interesse de agir, recorde-se que este decorre da existência de um 

determinado bem da vida que se pretende486, ou que se necessita, cujo desfrute é obstruído por 

outrem, obrigando a busca da intervenção judicial. 

No caso dos programas, a necessidade do contribuinte interessado se expressa pela 

apresentação do passivo tributário elevado, demonstrando que o aproveitamento de regimes 

alongados ou atenuados previstos nos programas, a sobrevivência dos negócios, ou mesmo da 

pessoa física, no caso do REFIS, será garantida. O fundamento jurídico se situa no direito à 

Isonomia Tributária constitucional, que garante o tratamento equivalente aos contribuintes, 

salvo discriminações racionais. A recusa administrativa prévia não é obrigatória, mas reforça 

a justificação da necessidade de intervenção judicial. 

Destaque-se ainda a possibilidade de obtenção da tutela antecipada autorizada no art. 

273, do CPC, para as situações em que se subsistam a verossimilhança das alegações, o risco 

de lesão irreparável e a reversibilidade da medida. 

No caso em estudo, a verossimilhança se sustenta no exame preliminar do pedido de 

admissão aos Programas, fundamentado de modo manifesto na Isonomia Tributária 

constitucional. A lesão irreparável conspira contra o interesse do contribuinte, premido por 

dívidas fiscais superiores a sua capacidade de pagamento e impossibilitado de aproveitar 

benefícios oficiais ou obter certidões de regularidade, enquanto outros contribuintes de 

mesmo quilate aproveitam regime atenuado para se manter em operação e benefícios oficiais. 

Por outro lado, não há risco de qualquer lesão irreparável adicional contra a União, 

uma vez que é perfeitamente reversível o enquadramento do passivo fiscal do contribuinte 

postulante, se houver o insucesso final do pleito. Basta retornar escrituralmente a situação 

fiscal do contribuinte à posição original, descontando-se o que foi recolhido no curso da ação.  

                                                 
486 Idem, p. 162/163 
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 Dessa forma, conclui-se em definitivo que a viabilidade processual para investir contra 

a anomalia dos Programas de Recuperação Fiscal, dado a sua natureza, se realiza no controle 

difuso, através da ação ordinária comum. 

 A adequação e conveniência dessa alternativa se ressalta ainda mais, quando se 

observa, que o tipo de Solução Proposta, em verdade, não se destina a viabilizar adesões 

coletivas, mas apenas de interessados, segundo suas conveniências, uma vez que os 

Programas não são compulsórios e implicam em condições de adesão compulsórias, 

desestimulantes para a maioria dos contribuintes regulares. 

 

12.4 – O Problema dos Efeitos das Decisões de Inconstitucionalidade 

 

As decisões no CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE 

suscitam relevante interesse para a doutrina, no que diz respeito à amplitude dos efeitos 

produzidos, tanto sobre a quantidade de cidadãos atingidos, como sob o aspecto temporal. 

Quanto ao aspecto da quantidade de cidadãos alcançados, a decisão produzida pela 

corte constitucional em sede de controle concentrado por ação tem efeito erga omnes, nos 

termos do art. 102, § 2º da Constituição Federal, com variações resultantes da decisão em sede 

de ADI ou ADC487, e passa a ser determinante quanto à aplicação ou afastamento da norma 

para os demais poderes e organismos estatais.  

Este efeito não está condicionado à necessidade de comunicação ao Senado, nem ao 

ato suspensivo de competência deste, previsto no art. 52, inciso X. Da mesma forma acontece 

quando o juízo de constitucionalidade é proferido em sede de argüição de preceito 

fundamental principal. 

                                                 
487 “Uma nota ainda deve ser feita em relação à diferença entre eficácia erga omnes, reconhecida aos 
pronunciamentos em ação direta de inconstitucionalidade, e o efeito vinculante, inicialmente previsto apenas 
para as declaratórias de constitucionalidade, no Brasil.” SAMPAIO, A Constituição Reinventada, 2002, p. 232 
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Quanto ao aspecto temporal, do momento alcançado pela validade da decisão de 

constitucionalidade no controle concentrado, a questão se torna mais espinhosa.  

De início, anote-se que, se uma norma vem a ser apreciada quanto ao critério de 

constitucionalidade e sobrevive incólume, não há que se indagar sobre o momento de sua 

produção de efeitos, porque a decisão que confirma sua regularidade para com a Lei Maior 

simplesmente mantém sua vigência, sem sobressaltos sobre seus efeitos. 

O problema se torna mais delicado no controle de constitucionalidade por ação, 

quando sobrevém decisão pronunciando a inconstitucionalidade total da norma ou quando se 

reconhece inconstitucionalidade parcial, com imposição de uma solução de interpretação 

conforme a constituição, que resulta em vigência da norma com eventual significado ou 

efeitos diferentes daqueles com os quais tem sido aplicada. 

Surge então o problema da validade ex-tunc ou ex-nunc da decisão de 

inconstitucionalidade proferida,com reflexo direto sobre a regulação dos efeitos já produzidos 

pela norma e os direitos adquiridos pelos que legitimamente aproveitaram sua vigência488.  

Em primeiro plano, considerando de modo inflexível a impossibilidade da vigência de 

uma norma infraconstitucional em confronto com a Constituição, a eventual declaração de 

inconstitucionalidade da norma produzirá efeitos ex-tunc489, ou seja, tornará inválidos todos 

os efeitos produzidos pela norma, que, em verdade,nunca teria assumido requisitos para atuar.  

                                                 
488 “Na realidade, é preciso não esquecer que nos processos ‘comuns’ (civis, penais e administrativos), pendentes 
perante ‘normais’ órgãos judiciários, sempre se discute sobre direitos, sobre deveres, sobre status ou sobre 
responsabilidades que derivam de determinados fatos acontecidos no passado. Estes fatos, - contratos, atos 
ilícitos, etc, - produzem, no entanto, determinados deveres ou direitos e determinados status ou sobre 
responsabilidades, porque assim dispôs uma norma eficaz no momento em que os fatos mesmos se verificaram 
(e, por conseguinte, em um momento anterior à fase de tutela jurisdicional).” CAPPELLETTI, O Controle 
Judicial de Constitucionalidade das Leis no Direito Comparado, 1999, p. 120 
489 “A decisão da Excelsa Corte, observado o quorum e tomada pelo voto da maioria absoluta de seus membros, 
alcança a qualidade de coisa julgada formal e material, produzindo efeitos erga omnes e, em princípio, ex- tunc. 
A de cisão, aqui, assim como na ação de inconstitucionalidade, é declaratória de um estado preexistente.” 
CLÈVE, A Fiscalização Abstrata de Constitucionalidade, 1995, p. 206. No mesmo sentido: “Em outras palavras, 
quer na Itália quer na Alemanha considera-se – como nos Estados Unidos da América – que o mero fato da 
inconstitucionalidade é causa de absoluta nulidade e, por conseguinte, de ineficácia ipso jure das leis, antes 
mesmo que esta inconstitucionalidade seja declarada, solenemente e vinculatoriamente, pela sentença da Corte 
Constitucional competente.” CAPPELLETTI, O Controle Judicial de Constitucionalidade, 1999, p.119 
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Naturalmente, o desmanche efetivo dos efeitos produzidos e a reposição de direitos e 

deveres deverão ser promovidos pelos eventuais interessados, ainda que pela via judicial. 

Registre-se ainda que, conforme entendimento lógico corrente, a reposição de direitos e 

deveres na via judicial estará sujeita também aos prazos prescricionais490 e, no caso de coisa 

julgada, ao alcance do prazo bienal para rescisão491. 

Isso significa, que a simples declaração de inconstitucionalidade no controle 

concentrado, ainda que assumida como atuante ex-tunc, não tem poder de desfazer 

automaticamente os efeitos anteriores já produzidos492. 

O argumento de que a norma declarada inconstitucional é nula desde a origem e que, 

portanto, nunca foi capaz de produzir efeitos, ocupa espaço central e predominante na matéria 

de controle de constitucionalidade e remonta à construção original do judicial review norte-

americano que assim a considera, como tese principal.  

 

 

 

                                                 
490 “Cf. RE 86.056, Relator: Ministro Rodrigues Alckmin, DJ, 1º jul. 1977. Problema que, tanto quanto foi 
possível verificar, ainda não foi contemplado pela doutrina pátria diz respeito à obrigatoriedade ou não de a 
Administração Pública, independentemente de qualquer iniciativa dos interessados, proceder a revisão dos atos 
praticados com base na lei inconstitucional. Não contendo a ordem jurídica brasileira disciplina geral sobre o 
direito-dever de revogar ou anular os atos administrativos ou sobre o prazo dentro do qual isto possa ocorrer, 
afigura-se difícil afirmar com segurança, o dever do Poder Público de anular todos os atos praticados com base 
na lei inconstitucional. É certo que, por analogia, se poderia cogitar da aplicação dos prazos prescricionais a essa 
situação, de modo que poderia ser admissível o dever de a Administração proceder á revisão apenas dos atos 
ainda suscetíveis de impugnação na via judicial. (...)” MENDES, Jurisdição Constitucional, 1999, p. 272 
491 “A decisão declaratória de inconstitucionalidade, ademais, deve respeito á coisa julgada. Vale dizer, não tem 
o condão de rescindir a sentença passada em julgado, ainda que esta tenha sido prolatada com fundamento na lei 
ou ato normativo declarado inconstitucional. Destarte, a nulidade ex-tunc da decisão declaratória de 
inconstitucionalidade não afeta, ao menos automaticamente, a coisa julgada, que representa, aliás, uma garantia 
constitucional. Para rescindir-se o julgado, exige-se a ação rescisória. E ação direta de inconstitucionalidade, já 
decidiu o Supremo, não é sucedâneo de ação rescisória.” CUNHA JR, O Controle Judicial das Omissões do 
Poder Público, 2004, p. 505 
492 “Da mesma sorte as relações jurídicas que se constituírem de boa-fé, à sombra da lei, não ficam sumariamente 
canceladas em conseqüência do reconhecimento da inconstitucionalidade, nem a coisa soberanamente julgada 
perde, por esse motivo, os efeitos que lhe asseguram a imutabilidade.” BITTENCOURT, O Controle 
Jurisdicional das Leis, 1997, p. 147 
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Observe-se porém que, mesmo naquela fonte, a doutrina da retroatividade irrestrita da 

declaração de inconstitucionalidade, deve ser equlibrada com a doutrna da prospectividade493, 

que leva em conta os eventuais efeitos retrocedentes amplos. 

A necessidade de moderação torna-se ainda mais evidente quando existe espaço de 

tempo significativo de vigência da norma inconstitucional, considerando a inexistência de 

prazo prescricional para a impugnação de uma norma sob denúncia de inconstitucionalidade, 

uma vez que o tempo não tem poder de convalidar uma norma inconstitucional. Nesse caso, 

quanto mais tempo decorrido da atuação da norma, mais firmes serão as relações jurídicas 

travadas sob sua tutela e mais insuperáveis, os efeitos jurídicos produzidos494.  

Anote-se que, em razão dessas realidades jurídicas, avulta-se a doutrina de Kelsen495 

sobre matéria, que acusa a natureza de anulação para a declaração de inconstitucionalidade de 

norma em vigência, resultando na produção de feitos ex-nunc, sem desfazer, portanto, as 

situações jurídicas constituídas sob sua vigência.  

No Brasil, a Corte Suprema adota como diretriz básica, nas análises de 

inconstitucionalidade no controle concentrado, que a eventual declaração de nulidade  

 

                                                 
493 “La lectura detenida de ese fundamento acredita que se trata de la primera Sentencia de nuestro Tribunal 
Constitucional que acoge con plena consciencia la doctrina de la llamada por el tribunal Supremo americano 
‘prospectividad’ del fallo (efectos a partir de la fecha de éste), frente a la tradición de la ‘retroactividad’ de los 
efectos de la declaración de inconstitucionalidad de uma Ley (la Sentencia ‘descubre’ un vicio originario en la 
Ley que la da por nula o inexistente desde su origen, lo que permite revisar todas las aplicaciones pasadas de la 
misma).” GARCIA DE ENTERRIA, Justicia Constitucional: la Doctrina Prospectiva en la Declaración de 
Ineficacia de las Leyes Inconstitucionales, 1989, p. 6 
494 “Não menos precisa é a lição de Willoughby, quando afirma que a presunção de constitucionalidade que 
acompanha um ato do Congresso é aumentada quando a interpretação legislativa tem sido freqüentemente 
manifestada no mesmo sentido, durante considerável número de anos – when legislative interpretation has been 
frequently exercised during a considerable number of years, - ou quando date de período praticamente 
contemporâneo à adoção da Constituição, ou quando, pela confiança depositada em sua eficácia, muitos direitos 
públicos e privados se constituíram sob o seu império.” BITTENCOURT, O Controle Jurisdiconal das Leis, 
1997, p. 120 
495 “A chamada lei ‘inconstitucional’ não é nula ab initio, ela é anulável; ela pode ser anulada por motivos 
especiais. Esses motivos são os de que o órgão legislativo criou o estatuto de outro modo, ou deu-lhe outro 
conteúdo, que os diretamente prescritos pela constituição.” KELSEN, Teoria Geral do Direito e do Estado, 1998, 
p. 227 
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produzirá efeitos ex-tunc, conforme a doutrina tradicional, promovendo efeitos retroativos 

sobre as situações jurídicas implementadas sob a norma. 

Contudo, a realidade jurídica aplicada aos casos concretos obriga que esta diretriz 

principal venha a ser temperada, em nome da segurança jurídica, em razão de coisa julgada, 

ou de direitos adquiridos, considerando a boa fé daqueles legitimamente beneficiados ou 

mesmo a eventual reparação cabível a prejudicados.  

De qualquer forma, o reconhecimento formal da eventual necessidade de regulação 

dos efeitos anteriores da norma declarada como inconstitucional, moderando o entendimento 

inflexível principal, ganhou reforço definitivo após a edição da lei nº 9.868/99, que 

regulamentou o processamento das ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) e 

declaratórias de constitucionalidade (ADC), onde o art. 27496 autoriza à corte constitucional 

determinar regulações sobre os efeitos da declaração de inconstitucionalidade no controle 

concentrado. Registre-se que a autorização de temperamento se repete também para o controle 

através de argüição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do art. 11, da lei 

nº 9.882/99. 

No que diz respeito ao CONTROLE INCIDENTAL DE  

CONSTITUCIONALIDADE, a primeira característica a destacar consiste em que o alcance 

dos efeitos do reconhecimento da inconstitucionalidade no controle incidental se restringe às 

partes que litigaram, mesmo quando a decisão definitiva vem a ser pronunciada na instância 

do STF, sob a obediência da regra do art. 97 da Constituição.  

Isso porque, no controle incidental de constitucionalidade, a causa versa sobre 

determinada questão concreta, onde o incidente de inconstitucionalidade se impõe como 

prejudicial. Nesse sentido, nas ações individuais, unitárias ou plúrimas, o reconhecimento de 

inconstitucionalidade beneficia apenas os autores. Do mesmo modo será nas ações coletivas. 

                                                 
496  SAMPAIO, A Constituição Reinventada, 2002, p. 237. Este autor denomina ‘Modelo retrospectivo flexível’  
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Todavia, nestas últimas, uma vez que os autores formais são as entidades coletivas, os 

beneficiários definitivos serão os representados por estas.  

Em qualquer caso, a decisão de inconstitucionalidade produzida na corte suprema, em 

processamento de caso concreto, pode vir a ser ampliada erga omnes, desde que a corte 

comunique a decisão de seu plenário e o Senado suspenda a vigência da lei, nos termos do art. 

52, inciso X, emitindo resolução específica neste sentido 

Nesse caso, a produção dos efeitos erga omnes está condicionada ao ato político do 

Senado em retirar a norma do sistema, o que pode não ocorrer, segundo o entendimento 

acatado no STF, a despeito das críticas doutrinárias497.  

Se o Senado não suspende a lei, os eventuais interessados, mesmo assim, poderão 

obter tutela favorável na via judicial, embora mais delongada, com a certeza de que, ao fim 

das contas, a corte suprema lhe será favorável, nos termos de sua jurisprudência firmada498. 

Registre-se, porém, que a possibilidade de ampliação erga omnes dos efeitos de uma 

decisão de inconstitucionalidade em controle incidental, por meio de resolução suspensiva do 

Senado, somente existe quando a declaração definitiva de inconstitucionalidade é pronunciada 

na instância do Pretório Excelso, única capaz de acionar o mecanismo do art. 52, inciso X. 

Quando a declaração de inconstitucionalidade se define em juízo singular ou outro 

tribunal, será assentada na causa decidida a inaplicabilidade da norma e não sua nulidade499, e 

                                                 
497 SAMPAIO, A Constituição Reinventada, 2002, pp. 227/228. No mesmo sentido: CUNHA JR, O Controle 
Judicial das Omissões do Poder Publico, 2004, p. 473. Este último cita a decisão do RE 150.764-1/PE, que 
declarou inconstitucionais alguns dispositivos da legislação do Finsocial, que o Senado decidiu por não 
suspender. 
498 “A fonte jurídica da jurisprudência constitucional também pode integrar o bloco de constitucionalidade. 
Nesse sentido, tem sido usada como referência de controle a interpretação consolidada no Supremo tribunal 
Federal sobre determinado preceito ou garantia constitucional.” SAMPAIO, A Constituição Reinventada, 2002, 
p. 190. O autor cita a ADInMC nº 2.332, Rel. M. Alves, argüição de inconstitucionalidade fundada na Súmula 
618. 
499 “Pela variedade de instrumentos de controle no Brasil, os efeitos normais da inconstitucionalidade são de 
variada espécie: inaplicabilidade no controle incidental, nulidade na ação direta de inconstitucionalidade, na 
declratória de constitucionalidade (art. 23, Lei n. 9.868/1999) e na arguição de descumprimento de preceito 
fundamental (art. 11, Lei n. 9.882/1999); inconstitucionalidade sem nulidade ou certificativas da omissão (art. 
103, § 2º) e na representação interventiva (arts. 34, VII, 36, III e § 3º).” Idem, p. 208 
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a decisão estará restrita a produzir efeitos apenas para as partes litigantes, nos contornos da 

lide disputada. 

Quanto à vigência temporal, os efeitos das decisões de inconstitucionalidade no 

controle incidental, atuam ex-tunc, porém, apenas para aquelas partes que litigaram. O ato 

legislativo ou normativo impugnado, então, permanece vigente para toda sociedade restante, 

salvo a suspensão posterior pelo Senado. 

Observe-se porém, que podem ser mantidos alguns efeitos irreparáveis para as partes 

ou seus representados, no mínimo, até a data do ajuizamento da ação, sujeitos a uma ação de 

reparação específica por parte dos eventuais interessados. 

Todavia, no caso da Solução Proposta de invalidação do limite de adesão em casos 

individuais, o simples reconhecimento do direito de inclusão do contribuinte interessado, 

produz todos os efeitos necessários, porque as regras dos Programas se dirigem justamente 

para o passado. 

 

12.5 – Síntese da Solução Processual Adequada 

 

 Ao longo deste capítulo, examina-se a viabilidade de utilização de alguns dos tipos 

instrumentos processuais descritos, disponíveis nos roteiros de natureza concentrada ou difusa 

do sistema judicial de controle de constitucionalidade brasileiro. 

 O controle judicial então, seja no roteiro concentrado ou no roteiro difuso, deverá ser 

produzido no sentido da obtenção da Solução Proposta, identificada como satisfatória e 

suficiente para equalizar os contribuintes para com os programas, restituindo a efetividade da 

Isonomia Tributária estipulada na Constituição. 

Denote-se mais uma vez, que a inexistência de provocação contra os programas no 

controle concentrado dificulta o reconhecimento de sua ineficácia plena perante a 
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Constituição, sobretudo porque os beneficiários não promoveram nenhuma infração em 

aproveitar-se deles500, e estão legitimados a requerer reparações de eventuais prejuízos pela 

eventual declaração de nulidade constitucional. 

As situações de desigualdade de amplitude difusa ou coletiva devem ser 

supervisionadas pelos organismos sociais de poder constituídos. Entretanto, na omissão desta 

supervisão, por falta de provocação nesse sentido no controle concentrado, não advém a 

convalidação constitucional da norma, pelo simples uso constante e delonga temporal. Se 

existe a provocação o controle concentrado, inexoravelmente haverá a declaração do órgão 

supremo com algum dos conteúdos descritos no capítulo anterior.   

Em verdade, é possível admitir, que nem mesmo a declaração formal de 

constitucionalidade do Pretório Excelso no controle concentrado tem o poder efetivo de 

transformar uma norma inconstitucional em norma constitucional, cabendo àquele encontrar 

em definitivo uma interpretação harmônica entre norma e Constituição, que encerre a questão 

em nome dos sobreprincípios da certeza e segurança jurídica.  

No entanto, a ausência de declaração formal no controle concentrado ou mesmo de 

provocação na instância suprema, abre espaço para que se neutralize os efeitos 

inconstitucionais anti-isonômicos das normas dos Programas, através do controle difuso por 

iniciativa individual ou coletiva. 

As ações no controle difuso devem ter como objetivo o deferimento da admissão 

extemporânea dos interessados nos Programas, desconhecendo a data limite de adesão,  

 

                                                 
500 “Com efeito, se o particular atuou com lealdade cumprindo norma que não exigia a obrigação acessória 
epigrafada, não pode ser sancionado com a imposição de exigência inexistente no momento da prática do ato. No 
dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello. ‘ninguém pode ser considerado infrator – sujeito, portanto, a uma 
sanção jurídica – se, ao exercer dada atividade, cumpre exatamente aquilo que o mandamento da norma lhe 
determinava fazer para exercê-la’. Sustentar entendimento contrário significa, ademais, violar o princípio da 
moralidade, que exige da Administração o dever de atuar segundo padrões éticos existentes em determinada 
comunidade, protegidos pelo sistema jurídico.” PIMENTA, Efeitos da Decisão de Inconstitucionalidade em 
Direito Tributário, 2002, p. 180 
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tornando assim eventualmente disponíveis os benefícios dos programas aos demais 

contribuintes interessados, em nome da Isonomia Tributária. 

Naturalmente, uma avalanche de decisões no controle difuso, que na iniciativa 

individual ou coletiva, venham a permitir a admissão extemporânea de contribuintes ao 

regime dos Programas, certamente induziria a iniciativa governamental na mobilização do 

controle concentrado, pela argüição de preceito fundamental ou até mesmo por ADC, para 

preservação da aplicação dos Programas segundo as previsões originais.  Contudo, esta 

provocação do controle concentrado deveria ter sido realizada desde a edição dos Programas, 

devido à imanente infração à Isonomia Tributária que promovem.  

Assim, se existe confiança social no sentido de justiça dos tribunais e na reta intenção 

dos julgadores maiores, no fazer cumprir a Constituição, não há como enxergar apenas 

subterfúgio oportunista, no uso disseminado do controle difuso, na ausência de um 

pronunciamento formal sobre a inconstitucionalidade dos Programas no controle concentrado.  

Em verdade, uma avalanche de decisões autorizantes de adesão extemporânea de 

contribuintes interessados aos regimes dos Programas se constitui em meio legítimo de 

induzir o pronunciamento do órgão julgador supremo, no intuito de estabelecer a certeza e a 

segurança jurídica sobre a questão. 

Registre-se que, caso surgissem seguidas e múltiplas decisões no controle difuso, 

autorizando a adesão extemporânea de contribuintes aos Programas, o efeito prático seria o 

mesmo de um eventual julgamento de inconstitucionalidade produzido no controle 

concentrado, que estendesse a adesão extemporânea genérica. 

Isso, porque essa eventual decisão no controle concentrado seria aproveitada apenas 

pelos contribuintes interessados, uma vez que a adesão aos Programas não é compulsória e 

está condicionada a obrigações como a abertura do sigilo financeiro e a confissão irretratável 

dos débitos incluídos nos Programas. 
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Assim, a alternativa do controle difuso produziria o mesmo efeito prático, porque as 

eventuais decisões judiciais autorizem adesão extemporânea aos Programas, atenderiam 

apenas aos contribuintes interessados, que movessem ações judiciais nesse sentido, ou seja, 

aqueles dispostos a submeter-se às condições dos Programas. 

O limite de adesão aos programas seria indeterminado, uma vez que estes deveriam 

estar franqueados até quando findassem os efeitos dos benefícios aproveitados por todos os 

aderentes inclusive os extemporâneos posteriores e permitiria a inclusão dos débitos 

pendentes constituídos até a data da adesão. 

Desse modo, a alternativa processual no controle difuso de constitucionalidade,através 

de ações ordinárias individuais movidas por contribuintes interessados, se apresenta como o 

instrumento viável e adequado,para alcance de sucesso na busca judicial da Solução Proposta. 

Outrossim, observe-se que, até mesmo a Resolução do Senado suspensiva da lei, 

disponível ao final do processamento do controle difuso, não é necessária nem desejável para 

a realização da Solução Proposta.  

Não é necessária, porque a via judicial estará, de qualquer forma, franqueada a 

interessados, desde que o acolhimento da adesão extemporânea aos programas esteja firmado 

no Supremo Tribunal, e, no âmbito administrativo, nem por isso, a administração fazendária 

adotará o entendimento pretoriano, sem estipulação legal. 

Não é desejável, porque a repercussão erga omnes da decisão judicial de 

constitucionalidade, consiste em relevante fator considerável pelos tribunais, como atesta a 

recente disposição introduzida pela EC nº 45/05, para o recurso extraordinário, aumentando a 

precaução ‘política’ daqueles, quanto à emissão de inovações contra produções legislativas. 

 Em qualquer hipótese, terá sido realizado o fato jurídico judicante, imbuído da 

inovação interpretativa enriquecedora para a ciência jurídica e para o aproveitamento analítico 

futuro e histórico da sua produção. 
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CAPÍTULO 13 – A VIABILIDADE JURISPRUDENCIAL 

 

13.1 – A Jurisprudência do STF 

 

 Esta Seção se dedicará à investigação do acervo de decidões jurisprudenciais 

predominantes sobre a matéria que se desenvolve neste trabalho. 

 Antes de tudo, cabe esclarecer, que não se encontrará, nesta Seção, a solução pronta e 

acabada na jurisprudência, que represente acolhimento direto das teses defendidas. Afinal, se 

houvesse jurisprudência firmada na matéria, o trabalho acadêmico não teria justificativa, não 

haveria inovação e nem defesa jurídica, mas apenas exposição de entedimento jurídico sobre 

questão de violação constitucional. 

 Sendo assim, pretende-se delinear a jurisprudência existente sobre matérias 

condizentes com a questão em estudo, que permitem fundamentação jurídica de viabilidade 

para a Solução Proposta. 

 Após este esclarecimento, retoma-se a temática essencial, que consiste na afirmação de 

que os Programas de Recuperação Fiscal representam manifesta deformidade para com os 

princípios constitucionais, mormente, a Isonomia Tributária, em função das facilidades que 

conferem a devedores irregulares e até infratores, como constata boa parte da doutrina e 

mesmo o senso comum. 

 Registre-se ainda, que a violação principal perpetrada pelos Programas sobre o 

Princípio da Igualdade acarreta violações reflexas sobre outros princípios axiológicos e às 

normas programáticas da ordem econômica. 

 Desse modo, observando-se que os efeitos nocivos realizados pelos Programas de 

Recuperação Fiscal investem contra a Constituição Federal, conclui-se que o acervo de 

decisões jurídicas a examinar consiste justamente na jurisprudência suprema, isto é, aquela 
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que se desenrola na sede competente para compreensão e proteção do sistema constitucional, 

o conhecimento pretoriano do Supremo Tribunal Federal. 

 A investigação se debruça sobre o confronto que as normas dos programas praticam 

contra a Isonomia Tributária constitucional. Assim, o estudo deve ser iniciado pela revisão do 

enquadramento jurídico que o STF adota para cuidar da Isonomia. 

 A compreensão do STF a respeito da Isonomia, pode ser resumida no trecho abaixo 

obtido na ementa ao MI 58 / DF, julgado em 14/12/1990, de autoria do Min. Celso de Mello, 

que  absorve a conformação clássica aristotélica: 

O princípio da Isonomia, que se reveste de auto-aplicabilidade, não e - enquanto 
postulado fundamental da nossa ordem político-jurídica - suscetível de 
regulamentação ou de complementação normativa. Esse princípio – cuja observância 
vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público – deve ser 
considerado em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir 
privilégios (RDA  55/114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da 
igualdade perante a lei. A igualdade na lei – que opera numa fase de generalidade 
puramente abstrata – constitui exigência destinada  ao legislador, que, no processo 
de sua formação, nela não poderá incluir fatores de discriminação, responsáveis pela 
ruptura da ordem isonômica. A igualdade perante a lei, contudo, pressupondo lei já 
elaborada, traduz imposição destinada aos demais poderes estatais, que, na aplicação 
da norma legal, não poderão subordiná-la a critérios que ensejem tratamento seletivo 
ou discriminatório. A eventual inobservância desse postulado pelo legislador imporá 
ao ato estatal por ele elaborado e produzido a eiva de inconstitucionalidade. (STF, 
MI 58/DF.1990.Rel. Min Celso de Mello)   
 

Da exposição categórica do Sr. Ministro, devem ser extraídos os seguintes caracteres 

da vigência do Princípio, que expressam interesse para este trabalho: (i) - as duas modalidades 

de Igualdade a verificar, quando do exercício dos poderes estatais; (ii) - a auto-aplicabilidade 

da Isonomia, que implica na desnecessidade de complementos e determina ao ordenamento e 

aos órgãos judiciais, a realização da efetividade direta do Princípio;  (iii) - a incompatibilidade 

com a Constituição, da norma que descumpri-lo. 

Em análise ao primeiro caractere (i), quanto às modalidades de Isonomia a serem 

efetivados pelos poderes estatais, observa-se que, quanto ao requisito de igualdade na lei,cabe 

ao órgão judicial apreciar a qualidade da eventual discriminação estipulada no conteúdo da 

lei,que,de modo expresso  implícito,deve estar adequado ao sistema isonômico constitucional.  
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  Quanto ao requisito da igualdade perante a lei, cabe ao órgão judicial corrigir as 

situações aplicativas em que uma lei, normalmente neutra para com discriminações, é 

utilizada de modo que promove essas discriminações inaceitáveis. Nesses casos, costuma ser 

suficiente apenas a aniquilação do ato discriminativo, que pode ser material ou regulamentar, 

mas não exige a inutilização da lei. 

 O segundo caractere (ii), da auto aplicabilidade, significa que os órgãos judiciais 

estão autorizados a promover a realização do Princípio da Isonomia, de plano, e pelas duas 

modalidades aplicáveis. Quer dizer, faz parte das funções judiciais implementar e restituir a 

Isonomia imanente ao ordenamento jurídico, sempre que necessário, inclusive, na ausência de 

requisição das partes, e sobretudo, considerando a admissão do controle difuso de 

constitucionalidade no sistema brasileiro. 

 Nesse caso, a única variação que perturba a atuação judicial se refere à competência 

jurisdicional do órgão, mormente, quando se trata de impugnação de ato legislativo ou 

normativo. 

 Quanto ao terceiro caractere (iii), da necessária compatibilidade da norma com a 

Constituição, este determina que a lei que não se coaduna com a Isonomia estará invalidada 

por este desvio, e impossibilitada de aplicação pelos órgãos estatais. 

 Nessa situação, diante da eventual constatação de ofensa à Isonomia por lei, a 

jurisprudência do STF assume como solução definitiva, que a lei seja declarada total ou 

parcialmente nula. 

 A hipótese de nulidade parcial pode ser utilizada quando existe a possibilidade de 

segregar as disposições indevidamente discriminativas, de modo que não prejudique a parte 

restante autônoma, que deve ser mantida válida, desde que aplicável o princípio da 
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 divisibilidade das leis501. Se a parte discriminativa é indissociável, a solução será pela 

nulidade total da lei502. 

 A descrição da Isonomia reproduzida no trecho do Voto do Min. Celso de Mello, no 

julgamento do MI 58 / DF, não deixa dúvida quanto ao enquadramento a ser realizado na 

aplicação do Princípio da Isonomia, e a descrição dos efeitos de seus caracteres, revela a 

ortodoxia de julgamento que é determinada aos órgãos judiciais. 

 No entanto, um julgamento pretoriano nunca consiste na simples aplicação automática 

ou ‘matemática’ de preceitos ou de jurisprudência. Na realidade prática, caberá ao julgador 

decidir, segundo sua convicção, se a Isonomia está ou não resguardada em determinado caso 

específico. Do contrário, os julgamentos poderiam ser feitos por máquinas. 

 Os julgamentos a respeito da violação da Isonomia por ato legislativo, quando 

submetidos à apreciação do STF, nos seus limites extremos, podem produzir dois resultados: - 

a preservação total da norma, dada como compatível, ou  - a exoneração total da norma do 

sistema, em razão de sua incompatibilidade com a Constituição. Uma terceira variante, a 

decisão de inconstitucionalidade parcial, quando possível, em verdade, consiste na aplicação 

concomitante dos dois marcos extremos, ao mesmo caso. 

Observe-se que, quando o conteúdo do julgamento da norma, perante a Isonomia, 

resolve pela não infringência do princípio, em verdade, está decidindo que a Isonomia está 

sendo cumprida por um dos dois axiomas da Igualdade, isto é, tratando igualmente a sujeitos  

                                                 
501 “ ‘Se é inconstitucional uma parte da lei, toda a lei é inconstitucional ? Não há ninguém, nem o Lúcio 
Bittencourt disse isso, na citação que se faz dele. Só se ficasse incompreensível ou inexeqüível a lei, o que não 
acontece na espécie.’” (Trecho do Voto do Min. Cordeiro Guerra, no julgamento do RE 102.553) GODOI, 
Igualdade Tributária, 2002, p.189. (...) “Por isso Gilmar Ferreira Mendes, no estudo mencionado n voto, ressalta 
a ‘técnica da divisibilidade das leis, com o reconhecimento do direito dos segmentos eventualmente 
discriminados’.” Idem, p. 193. Em referência ao julgamento no MI 58. 
502 “‘Essa cláusula [‘para fins de industrialização e comercialização’] constitui a razão de ser da discriminação 
inválida introduzida. Reconhecida esta, força será dar-se pela inconstitucionalidade da resolução nº 7/1980, que, 
nela, se alicerçava. Não seria cabível ter como insubsistente o pressuposto da norma, porque em conflito com 
regra maior, e, no entanto, mantê-la vigente, a operar com a extinção por ela não pretendida, nem sequer posta na 
consideração do seu criador.’” GODOI, Igualdade Tributária, 2002, pp. 189/190. (Trecho do Voto do Min. Néri 
da Silveira, no julgamento do RE 102.553). 
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iguais, ou, tratando desigualmente a sujeitos desiguais, porém, de maneira justa e 

proporcional, e, portanto, praticando discriminação válida conforme a Constituição. Quando o 

julgamento resolve pela invalidade da norma, está afirmando que a discriminação ou 

igualação realizada, é injusta ou intolerável. 

 Desse modo, o julgamento de invalidação de norma pelo STF, por violação da 

Isonomia, em verdade, depende efetivamente do fator subjetivo do entendimento dos 

julgadores, em maioria, por processo de convencimento teleológico, instrumentado pelo 

acervo normativo e jurisprudencial, e ainda mais, por percepção empírica, aplicada à 

apreciação da validade ou invalidade da discriminação realizada pela lei em estudo.  

Assim se verifica em diversas postulações submetidas ao STF, onde se alega agravo à 

Isonomia, mas que são refutadas naquela sede503, sob o argumento dos excelsos pretorianos, 

de que a discriminação realizada pela lei em análise é perfeitamente válida. 

Trazendo as revisões acima para a análise dos Programas de Recuperação Fiscal, 

constatou-se ao longo deste trabalho, que estes assumem desigualdade injusta, imanente ao 

seu conteúdo, que incorre em infração do requisito constitucional da Igualdade na lei. 

Essa infração há de ser corrigida, em razão da auto-aplicabilidade da Isonomia, que 

pode ser realizada pela declaração total da nulidade da lei, ou parcial, se for possível encontrar 

uma solução intermediária de Interpretação Conforme a Constituição. Esta solução 

intermediária exige que, entre outras qualidades, a interpretação a ser aplicada ou a amputação 

parcial de texto, não induza a inutilização prática da norma, que, então, exigiria sua 

exoneração, por inteiro, do ordenamento. 

 

                                                 
503 ADIMC 1.643, Maurício Correa, discriminação de inclusão no SIMPLES; RE 236.931, Ilmar Galvão, 
discriminação por alíquotas diferenciadas de IPVA para automóveis movidos a álcool ou gasolina; RE 142.348, 
Celso de Mello, benefício fiscal a partir de certa data. GODOI, Igualdade Tributária, 2002, pp. 186, 187 e 191  
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A solução de extirpação dos Programas do ordenamento se mostrou inviável, 

conforme estudos anteriores. Resta, então, a busca de uma solução jurídica que encontre um 

modo de sobrevivência integrado dos programas com a Isonomia constitucional. 

Nesse intuito, recorda-se que a anomalia identificada nos programas consiste na 

desigualdade de tratamento praticada, em razão do deferimento de benéficos fiscais genéricos, 

mas de aproveitamento impedido para um segmento de contribuintes que não preenche as 

duas limitações estipulados pelos fatores discriminativos, inadimplência e prazo de adesão. Os 

Programas, assim, infringem a igualdade de oportunidades e de contribuição no sustento dos 

encargos públicos. 

A desigualdade praticada desborda da razoabilidade, quando se verifica que os 

benefícios se destinam justamente aos inadimplentes, infratores, sem compensação aos 

contribuintes regulares, que, em verdade, são traídos na sua lealdade social, e ainda sujeitos a 

voltar a competir com concorrentes melhor favorecidos. 

Nesse caso, a Solução Proposta neste trabalho consiste justamente na restauração da 

Isonomia Tributária essencial, através da invalidação do limite temporal dos Programas, pelas 

razões demonstradas, no sentido de restabelecer o equilíbrio ou mesmo a justiça do 

ordenamento tributário. 

No entanto, a Solução Proposta, em tese, sugere possível extensão de benefícios a 

sujeitos que o legislador não pretende ou não previu, ainda que em nome da restauração da 

Isonomia.  

Neste caso, será necessário examinar justamente o conteúdo da jurisprudência do STF, 

para situações em que a discriminação injusta acontece por omissão da norma, ou seja, 

quando esta confere benefícios a alguns sujeitos e deixa de contemplar ou impede o 

aproveitamento de outros que lhes são equiparáveis, como ocorre exatamente na situação 

criada pelos Programas. 
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A situação não é desconhecida da doutrina jurídica, que assinala o difícil 

enfrentamento da espinhosa questão da extensão de benefícios, pelo Poder Judiciário, a 

sujeitos inabilitados pelo legislador, que implica em atuação deste Poder em campo legislativo 

desvirtuado de sua competência. 

Isso, porque a função legislativa cabe aos representantes do povo com mandato, 

instalados nos Poderes Executivo e Legislativo, aos quais cabe ao Judiciário fiscalizar e 

controlar, mas não, substituir. 

Sobreleva-se então, nessas situações, a necessidade de posicionar o fundamental 

Princípio da Separação dos Poderes, de alta densidade, que deve preferencialmente 

prevalecer, ou ser sopesado com outros valores em relevo, em solução de caso concreto. 

Na jurisprudência do STF, a solução quanto à extensão de benefícios se firma sobre a 

convicção de que o Judiciário somente pode atuar como legislador negativo e não como 

legislador positivo, que consubstancia usurpação de função legislativa.  

Desse modo, a eventual extensão de benefícios a sujeitos não contemplados pelo 

legislador não é possível na via judicial. A solução para essas situações se firma na declaração 

de inconstitucionalidade pelo total, retirando o direito de todos os beneficiados, ou pelo 

acatamento da validade da discriminação efetuada pela lei, posto que, adequada perante a 

Constituição e o ordenamento. 

A jurisprudência excelsa dominante, no sentido da incompetência legislativa da 

decisão judicial, pode ser observada nos dizeres do Voto do Min. Sepúlveda Petence na ADI 

526 / DF, de 12/12/91, onde entidades sindicais de trabalhadorres da Justiça do Trabalho 

impugnavam, com base no art. 39, § 3º da CF, a constitucionalidade da MP nº 296/91, que 

promovia aumento salarial diferenciado para algumas categorias de servidores públicos civis e 

militares. Eis o trecho do voto: 
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45. A solução oposta – a da omissão parcial – seria satisfatória, se resultasse na 
extensão do aumento – alegadamente, simples reajuste monetário -, a todos quantos 
sofrem com a mesma intensidade a depreciação inflacionária dos vencimentos. 
46. A essa extensão da lei, contudo, faltam poderes ao tribunal, que, à luz do art. 
103, § 3º, CF, declarando a inconstitucionalidade por omissão da lei – seja ela 
abosluta ou relativa, há de cingir-se a comunicá-la ao órgão legislativo competente, 
para que a supra. 
47. De resto, como assinalam estudiosos de inegável autoridade (v. g. Gilmar 
Mendes, ob. cit.  p. 70), o alvitre de inconstitucionalidade por omissão parcial 
ofensiva da isonomia – se pode ser construída, a partir da Alemanha, nos regimes de 
monopólio do controle de normas pela Corte Constitucional -, suscita problemas 
relevantes de possível rejeição sistemática, se se cogita de transplantá-la para a 
delicada simbiose institucional que se traduz na convivência, no direito brasileiro, 
entre o método de controle direto e concentrado no Supremo Tribunal e o sistema 
difuso. (STF, ADIn 526/DF, 12.12.91. Rel. Min. Sepúlveda Pertence)  

 

No mesmo sentido se pronuncia o  Min. Celso de Mello no RE 181.138-2 / SP, um dos 

muitos que impugnaram o DL nº 2.434/78, que estabeleceu isenção de IOC sobre importação 

com Guia de Importação emitida a partir de 01/06/88. O recorrente, neste caso, a Toyota do 

Brasil, alegava violação do Princípio da Isonomia, por estabelecer fator de discrimen 

inconstitucional, fixado em ato administrativo – a emissão de guia de importação, conforme 

doutrina abalizada daquele momento504. 

Em verdade, o desfecho de mérito da causa, se firmou sobre o entendimento de que 

não teria havido discriminação inconstitucional, mas, durante os debates pretorianos, abordou-

se também a impossibilidade de extensão dos benefícios do Decreto-Lei ao recorrente, porque 

consistiria em exercício indevido de função legislativa. Eis o trecho do voto: 

Os magistrados e tribunais – que não dispõem de função legislativa – não podem 
conceder, por isso mesmo, ainda que sob fundamento de isonomia, o benefício da 
exclusão do crédito tributário em favor daqueles a quem o legislador, com apoio em 
critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a vantagem da 
isenção. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala 
função jurídica, equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em 
inadmissível legislador positivo, condição institucional esta que lhe recusou a 
própria Lei Fundamental do Estado. É de acentuar, neste ponto, que, em tema de 
controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judicário só atua como 
legislador negativo.(STF,RE181.138-2/SP.1994. Rel. Min. Celso de Mello)505 

 

 

                                                 
504 XAVIER, Ofensa ao Princípio da Igualdade por Discriminação Arbitrária, 1991, pp. 43 e passim  
505 MENDONÇA, A Tópica e o Supremo Tribunal Federal, 2003, pp. 309/310 



   323 

No entanto, há exemplos de julgamentos em que este entedimento predominante resta 

atenuado e mesmo contrariado, como no julgado do  RMS 21.154-7 / DF, que induz 

possibilidade de restauração de Isonomia, por declaração de inconstitucionalidade parcial de 

trecho de lei. Observe-se que, neste caso, a decisão não estende direitos efetivamente, mas 

desobstrui o caminho para o desfrute de direitos igualados por sujeitos equivalentes. 

Na causa mencionada, o recorrente, integrante de cargo diplomático no exterior, 

impugnava lei que determinava sua transferência compulsória para quadro especial da própria 

carreira, mas que impedia a continuidade de seus serviços no exterior, em razão do alcance de 

período máximo de 15 anos naquela condição de serviço, no estrangeiro. 

O Supremo, em decisão apertada (6 x 5), que se firmou contra o voto do Relator, Min. 

Ilmar Galvão, entendeu a presença de discriminação indevida cometida pelo art. § 3º, do art, 

55, da lei nº 7.501/86, com a redação dada pela lei nº 8.028/90, reconhecendo então sua 

inconstitucionalidade, e franqueando ao recorrente, acesso a funções no exterior, como os 

demais integrantes da mesma carreira. Eis abaixo o extrato de ata da decisão que declarou a 

inconstitucionalidade parcial e trecho da fundamentação do voto do Min. Carlos Velloso, 

alinhado entre os vencedores, que exorta a necessidade de cumprimento da Isonomia: 

Extrato de Ata:  

Decisão: Por maioria de votos, o tribunal deferiu o mandado de segurança e declarou 
a inconstitcionalidade do § 3º do art. 55 da lei nº 7.501/86, com a redação dada pela 
lei nº 8.028/90, vencido, em parte, o Ministro Sepúlveda Pertence, que também 
deferia a segurança e declarava a inconstitucionalidade do art. 55 e todos os seus 
parágrafos da mesma lei. Vencidos, ainda, os Ministros Relator Ilmar Galvão, 
Moreitra Alves, Celso de Mello e Sydney Sanches, que indeferiam o pedido e 
declaravam a constitucionalidade dos dispositivos 
mencionados.(...)(STF,RMS21.154/SP.1993.Rel. Min. Ilmar Galvão) 
 
Trecho do Voto do Min. Carlos Velloso: 

(...)É que, conforme vimos, a disposição discriminadora impede que o diplomata 
transferido para  quadro especial exerça atividade específica de sua carreira, 
desigualizando, portanto, servidores públicos postos numa mesma classe e em 
idêntica situação, certo que o discrímen, que não se assenta num critério que não me 
parece razoável, representa, praticamente, o encerramento da carreira do diplomata, 
pois o impede de exercer funções e atividades próprias da carreira – atividades do 
serviço exterior, de representação de interesses brasileiros no estrangeiro –  
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atividades que são, aliás, as mais importantes da carreira diplomática, presente a 
norma inscrita no § 3º, da lei nº 7.501, de 
27.06.86.(...)(STF,RMS21.154/SP.1993.Voto vencedor Min. Carlos Veloso)  

 

No mesmo sentido, contrário ao entendimento predominante na Corte Excelsa, da 

impossibilidade de extensão de benefícios, retoma-se o célebre RMS 22.307 / DF, onde, 

também por votação apertada (7 x 4), mas liderada pelo Voto do Relator Min. Marco Aurélio, 

estendeu-se a todos os servidores civis do Poder Executivo o aumento salarial de 28.86 %, 

conferido pelo Chefe do Executivo aos servidores militares. 

Nessa causa, torna-se relevante ressaltar, que o voto dos pretorianos vencidos, se 

assentava justamente na impossibilidade de exercício indevido de função legislativa pelo 

Poder Judiciário, como atesta trecho de voto vencido do Min. Celso de Mello. Eis os votos: 

Trecho de voto do Min. Marco Aurélio: 

(...) As premissas assentadas por esta Corte, quando da deliberação administrativa, 
continuam de pé e mostram-se adequadas no caso vertente. Houve revisão geral de 
vencimentos, deixando-se de fora os servidores civis. Apanhada esta deficiência e 
em face da auto-aplicabilidade do preceito consitucional, Legislativo, inclusive o 
Tribunal de Contas da União, Judiciário e Ministèrio Público, cujos sevidores 
integram o próprio Executivo, determinaram a inclusão do reajuste nas folhas de 
pagamento, tendo como data-base janeiro de 1993. Nisso deram fidedigna 
observância ao preceito constitucional que prevê a revisão a ser feita na mesma data 
sem distinção entre civis e militares. Assim, o ato atacado exsurge contrário à ordem 
jurídico- constitucional em vigor, valendo notar que, de duas, uma: ou o Legislativo, 
Tribunal de Contas da União, Judiciário e Ministério Público agiram em 
homenagem à Carta da República, e então procede a irresignação dos recorrentes, ou 
a vulneraram. Pelas razões acima lançadas, excluo esta última conclusão. 
(STF.RMS22.307/DF.1997. Rel.Min. Marco Aurélio, p.466) 

 

  Trecho do voto vencido do Min. Celso de Mello: 

Não custa enfatizar – até mesmo porque a análise desse aspecto da questão se torna 
inafastável,  que o princípio de reserva de lei, que submete ao domínio normativo 
desse ato estatal primário a disciplinação da matéria pertinente a vencimentos, 
deriva da cláusula constitucional que discrimina determinadas categorias temáticas, 
como a de que ora se trata, exigindo, para efeito de seu válido regramento 
normativo, a utilização de diploma legislativo. Sem lei vigorante, que autorize  
tratamento normativo pertinente aos diversos aspectos que concernem ao estipêndio 
devido aos servidores públicos em geral, não há como disciplinar essa matéria, 
autonomamente, mediante pronunciamento de caráter jurisdicional ou deliberação de 
natureza administrativa, sem que se incida em grave ofensa a um dos princípios 
nucleares de nossa organização constitucional: o princípio da divisão funcional do 
poder.(STF.RMS22.307/DF.1997. Voto vencido Rel. Min. Celso de Mello, p. 469)  
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Os excertos de julgamentos expostos esclarecem a posição dominante do STF, quanto 

à impossibilidade de exercício da função legislativa e de extensão de benefícios por decisão 

judicial, ressalvadas apenas algumas situações excepcionais, também relatadas, em que as 

decisões se afastaram do entendimento dominante, em razão das circunstâncias do caso 

concreto. 

Em verdade, a posição do Judiciário não poderia ser diferente. Do contrário, seria que, 

o Judiciário, preferencialmente, haveria de decidir segundo seu juízo, quando e como lhe 

pareça necessário ou conveniente, assumindo, de iniciativa própria e contra a Constituição, o 

direito de substituir e até legislar em lugar dos demais poderes. Nesse caso, haveria somente 

um último e efetivo poder, o Judiciário. 

Em combate à esquiva do Judiciário, de flexibilizar a compreensão de sua atuação 

sócio-política, e assumir papel mais incisivo na pressão e correção dos demais poderes, a 

doutrina jurídica esgrima com argumentos sobre o inarredável enlace do político com o 

jurídico506, que encarrega o Judiciário para o exercício de suas funções desde o exame 

preliminar de onde deve intervir.  

Em adendo, recorde-se a doutrina germânica, quando se esmera em revelar a natureza 

peculiar do Supremo Tribunal norte-americano, que inspira toda a doutrina de auto-controle  

 

 

                                                 
506 “A partir do poder constituinte, portador de atos políticos em sua maior discricionariedade de meios e fins, 
todos os fatos políticos no interior do ordenamento, são fatos juridicamente qualificados. Em rigor, inexistem 
questões só políticas vestidas de juridicidade. As vezes, a qualificação de questões como exclusivamente 
políticas é dada pelo Poder Judiciário, como preliminar que afasta seu exame pelo mesmo Poder: o Poder 
Judiciário não deixa de ajuizar a questão por ser política, mas a questão é política porque o Judiciário não a 
aprecia. É esta uma estratégia, uma política prudencial que tem sido adotada pela Suprema Corte norte-
americana, para afastar-se neutralmente dos conflitos de interesses, que escapam à mera técnica de apreciar 
jurisdicionalmente controvérsias.” VILANOVA, A Dimensão Política nas Funções do Supremo Tribunal 
Federal, 1997, p. 52 
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do Judiciário, sobretudo na ‘questão política’, mas que não se adapta sem contemporizações a 

outras organizações estruturais de jurisdição507.  

A abordagem dessas críticas doutrinárias se justifica aqui, porque a rigidez do 

entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, quando se aferra ao Princípio da 

Divisão de Poderes e se esquiva de exigir o cumprimento da Constituição pelos demais 

poderes, mormente, no que diz respeito a direitos fundamentais, como ocorre no julgamento 

de mandados de injunção, em verdade, pode significar também omissão no cumprimento de 

sua obrigação com a sociedade, quando permite que não se realize a efetividade 

constitucional, dever maior de todos os Poderes. 

Observe-se que, a preservação da incolumidade do Princípio da Separação dos Poderes 

há de admitir sopesamento, quando se confronta com outros valores componentes do sistema 

constitucional e que lhe são equivalentes, como a Igualdade ou a Dignidade Humana508. 

Nessas situações, não há de se afirmar pura e simplesmente a superioridade absoluta 

do Princípio da Separação de Poderes, como realidade funcional inexorável, mas há de se 

                                                 
507 “Essas circunstâncias hão de ser contempladas na análise concernente ao status e às atribuições da jurisdição 
constitucional no Estado de Direito democrático. O seu entendimento situa-se, igualmente, no âmbito daqueles 
problemas abrangidos pelas expressões political question doctrine e judicial self- restraint e haveria de 
preservar sua validade, mesmo que um desses postulados, principalmente o primeiro, se afigurasse compatível 
com o ordenamento constitucional alemão.” (...) / “Os críticos do Bundesverfassungsgericht, que censuram-lhe 
a não observância da political question doctrine desenvolvida pela Suprema Corte americana, não percebem 
que o Tribunal americano não é uma Corte Constitucional, mas, tão-somente, a última instância da jurisdição 
ordinária. Ademais, o Direito norte-americano – conforme a tradição da Common Law – desconhece uma exata 
separação entre direito público e privado.” (...) / “Não é preciso desenvolver qualquer esforço para encontrar um 
termo de comparação para o segundo princípio do direito consitucional americano acima referido (judicial self-
restraint). Judicial self-restraint no sentido de que o Bundesverfassungsgericht deve exercer, efetivamente, o 
controle sobre as decisões políticas e, assim, pelo menos indiretamente, tomar decisões políticas. Isso não 
significa que o Bundesverfassungsgericht ‘faça’ política, isto é, que dê início a processo políticos ou que 
empreenda iniciativas movido por razões políticas, tal como resulta do próprio princípio da divisão de poderes 
acima analisado.” KIMMINICH, Jurisdição Constitucional e Princípio da Divisão de Poderes, 1989, pp. 26/27 
508 “Diante de mais essa questão, que se agrega a tudo que já se discutiu até aqui, pode-se concluir que a 
coexistência harmônica da eficácia positiva da dignidade de um lado e, de outro, da separação de poderes e do 
princípio majoritário, depende de atribuir-se eficácia jurídica positiva apenas ao núcleo da dignidade, ao 
chamado mínimo existencial, reconhecendo-se legitimidade do Judiciário para determinar as prestações 
necessárias a sua satisfação. Cada idéia cede um pouco de seu espaço de modo que todas possam operar 
satisfatoriamente.” BARCELLOS, A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais, 2002, p. 233. 
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compreender a sua condição de ‘princípio’ e então efetuar a devida ponderação509, tal como 

previsto para os conflitos - princípio x princípio.  

Nessa - ponderação -, caberá a cada um dos princípios em concorrência, um peso 

genérico, concernente a seu conteúdo próprio, e um peso específico510, referente a sua 

relevância para o caso concreto em julgamento. 

 No caso dos Programas de Recuperação Fiscal, admite-se que a Solução Proposta 

vem promover a virtual extensão de benefícios a contribuintes impedidos pelo limite 

temporal.  

Assim, torna-se lógico esperar, que o julgamento no Supremo Tribunal, ainda que 

provocado em processamento por controle difuso, seja conduzido por apreciações similares 

àquelas dos conteúdos judiciais citados, que reiteram pela impossibilidade de atuação do 

Judiciário como legislador positivo e o respeito à divisão de Poderes. 

Entretanto, a comparação cuidadosa da situação dos Programas e da Solução Proposta, 

para com aquelas situações dos excertos judiciais reproduzidos, revela diferenciações sutis, 

mas significativas, quanto às circunstâncias aplicativas. 

 

... Comparativo da Solução Proposta com as decisões judiciais relatadas 

 

 Tomando-se primeiro a situação exposta na ADI 526, verifica-se que ali havia 

uma postulação de Isonomia e de cumprimento de regra constitucional, relativa a aumento de 

salário de servidores públicos, que implicava em concessão automática de benefícios, por 

força da própria decisão. Em adendo, havia uma pluralidade de reajustes de remuneração para 

                                                 
509 “Esta fórmula deixa reconhecer que a ponderação consiste em três passos. Em um primeiro passo deve ser 
determinado o grau de não-realização ou prejuízo de um princípio. Isto é, quando se trata da dimensão de defesa, 
a intensidade da intervenção. A esses tem  de seguir, em um segundo passo, a comprovação da importância da 
realização do princípio em sentido contrário. Em um terceitro passo, finalmente, deve ser comprovado se a 
importância da realização do principio em sentido contrário justifica o prejuízo ou não-realização do outro.” 
ALEXY, Direito Constitucional e Direito Ordinário, 2002, p. 43 
510 SARMENTO, A Ponderação de Interesses na Constituição, 2000, pp. 103/104 
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diversas carreiras de servidores, que impedia,de fato, uma decisão judicial de deferimento que 

não obrigasse detalhamento de regulamentações de harmonia salarial entre carreiras, de nítida 

competência administrativa. O julgamento definitivo decidiu pelo não conhecimento da ADI. 

Em comparação com a situação dos Programas, a diferença pode ser observada no fato 

de que, a Solução Proposta, quando retira o limite temporal dos programas para permitir a 

adesão extemporânea de contribuinte, não tem força para deferir qualquer benefício direto, 

além do eventual autor, posto que, a adesão a qualquer dos Programas permanece sujeita à 

requisição judicial de interessados e ao compromisso de cumprimento das condições 

estipuladas nas leis dos Programas. 

Da mesma forma ocorreu no RMS 22.307, onde o benefício do aumento salarial aos 

servidores do Poder Executivo foi deferido diretamente pela própria sentença. Observe-se 

que, uma vez deferido o reajuste salarial de 28,86 % diretamente pela sentença, não há 

possibilidade de sua renúncia ou ‘desinteresse’ pelos beneficiários, cujo valor da remuneração 

não é negociável, salvo as compensações de eventuais reajustes anteriores.  

Nesse caso, a sentença também atribui efeito direto e imediato a beneficiários, 

enquanto que a Solução Proposta para correção dos Programas, não existe qualquer atribuição 

de benefício a quem não se interessar. 

Observa-se então, a diferença entre a produção de um direito subjetivo
511

 e a produção 

de uma faculdade jurídica
512, realizando uma aproximação com a distinção informada sobre  

                                                 
511 “Direitos subjetivos são, na concepção de Roubier, que se apresenta como porventura a mais completa, 
prerrogativas vantajosas estipuladas pelo direito objetivo, em benefício dos particulares e munidas de proteção 
judicial.” TOLEDO, Direito Adquirido e Estado Democrático de Direito, 2003, p. 143. 
512 “Faculdade jurídica é, distintamente de liberdade jurídica, prerrogativa condicionada, sendo seu exercício 
subordinado a determinadas condições fixadas por lei, isto é, dentro de determinada latitude de escolha, trata-se 
de opção que a lei oferece ao interessado para criar (ou impedir a criação de) situação jurídica nova em seu 
benefício – portanto, está sempre situada no domínio da criação das situações jurídicas e não nos seus efeitos. 
Trata-se de uma opção cuja decisão é totalmente unilateral, sendo uma prerrogativa discricionária – como é a 
liberdade, mas o âmbito da faculdade é bastante mais restrito. Não se encontra amparada por ação judicial, 
embora seja sancionada de outra forma – por exemplo, de impossibilidade de repetir dívida de jogo, paga pelo 
devedor no exercício de sua faculdade jurídica – e nem se exerce contra terceiros, mas se refere apenas a seu 
titular.” Idem, p. 203. 



   329 

essas categorias, na obra de Claudia Toledo, embora ali essas categorias sejam examinadas 

sob o olhar de sua promoção por lei, enquanto que a abordagem deste trabalho se prende a 

situações promovidas por decisões judiciais. 

A diferença513 é significativa porque, se não existe a produção de direitos subjetivos 

pela Solução Proposta, mas apenas reconhecimento de faculdade jurídica, logo, não há a 

extensão de benefícios vedada pela Corte Excelsa, e então, o Poder Judiciário não atua como 

legislador positivo. 

Observe-se que, no caso relatado do RMS nº 22.307, a decisão judicial deferiu direito 

público subjetivo
514, irrenunciável, aos servidores antes preteridos, e assim também seria, no 

caso da ADI 526, se a decisão reconhecesse o direito dos servidores. 

No caso da Solução Proposta, se houvesse decisão no controle concentrado de 

constitucionalidade que a acolhesse, o efeito jurídico seria o do reconhecimento de uma 

faculdade jurídica a qualquer contribuinte interessado, ou seja, uma opção condicionada a seu 

interesse em aderir aos programas e sujeitar-se às condições mais rígidas destes. 

Assim, a Corte Excelsa teria apenas reconhecido que, em razão do Princípio da 

Isonomia Tributária constitucional, os contribuintes não poderiam ser segregados segundo 

limites temporais, que lhes restringisse a igualdade de oportunidades de desfrute de benefícios 

fiscais especiais, quando disso necessitados. 

Reconhecida a faculdade jurídica do contribuinte de aproveitar os programas, este 

poderá intentá-la ou não, mas esta não estaria amparada por proteção judicial, porque será  

                                                 
513 “Já a diferença entre direito e faculdade reside no fato de não poder a opção referente à faculdade ser julgada 
abusiva, ao contrário do direito, além de figurarem, como visto, em momentos diferentes da situação jurídica, 
pertencendo a faculdade ao instante de sua criação (pelo que as faculçdades são sempre legais) e sendo o direito 
subjetivo (juntamente com o dever jurídico) seu efeito. Apenas após escolhida  a opção contida na faculdade e 
criada a situação jurídica é que se pode falar na existência, seja de direito subjetivo seja de um direito adquirido 
– (...)” Idem, p. 202. 
514 “Da mesma maneira, os direitos fundamentais são irrenunciáveis, inalienáveis e intransferíveis por serem 
bens incorpóreos sem expressão econômica intrínseca e, conforme exposto no capítulo I, nem por isso deixam de 
ser direitos subjetivos. Todavia, possuem ainda a especificidade de se apresentarem como direitos públicos 
subjetivos, isto é, são direitos emanados diretamente das normas de direito público.” Idem, p. 144 
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necessário ao contribuinte preencher as condições legais, a serem verificadas pelos órgãos 

fazendários, confirmando que o contribuinte, em verdade, nessa situação, não é portador de 

um direito subjetivo mas apenas de uma faculdade jurídica. 

Se o pleito fosse conduzido pelo regime de direito difuso, o resultado definitivo seria o 

mesmo, ao final deste percurso, porque o reconhecimento da inconstitucionalidade dos limites 

temporais dos Programas, pela Corte Excelsa, por ofensa à Isonomia constitucional, seria 

estendida erga omnes, após eventual emissão da Resolução do Senado Federal. 

Há de se destacar ainda, em qualquer caso, a importância do conteúdo do julgamento 

do RMS 22.307, que acolheu o prevalecimento do Princípio da Isonomia sobre o Princípio da 

Separação dos Poderes, que, neste sentido, pode ser acrescido aos argumentos de sustentação 

da validade e suficiência da Solução Proposta para harmonizar os Programas com a 

Constituição. 

No exemplo do RE 181.138, apesar de abordar matéria tributária, também não se 

encontra maior similaridade com a situação dos Programas de Recuperação Fiscal, porque, 

naquele caso, havia sido deferida uma isenção pelo Decreto Lei nº 2.434/88, que deveria atuar 

de modo prospectivo, como um verdadeiro instrumento de estímulo fiscal, onde os agentes 

interessados poderiam igualmente se habilitar a seu aproveitamento. 

Nesse caso, a diferença para os Programas consiste em que os benefícios fiscais destes 

operam de modo retrospectivo, sem favorecer contribuintes que suportaram, antes, as 

onerações fiscais regulares, que são atenuadas, depois, pelos Programas. 

A situação do RMS 21.154 trata de matéria, carreira de diplomatas, que é totalmente 

diversa daquela dos Programas de Recuperação Fiscal, mas a solução jurídica encontrada é a 

que mais se aproxima da situação dos programas. 

Primeiro, porque a solução ali exarada fundou-se em Isonomia e, segundo, porque a 

decisão de inconstitucionalidade de dispositivo legal, com sua supressão do ordenamento, não 
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conferiu benefício direto a qualquer diplomata além do recorrente, mas apenas retirou o 

obstáculo que impedia o acesso equiparado de todos os integrantes às posições da carreira. 

Mesmo com a extensão de efeitos erga omnes, não seria possível conferir 

aproveitamento direto a todos os diplomatas, porque a nomeação para cargos no exterior 

atende a prerrogativas da Administração Pública, e não à simples vontade do diplomata. 

Por outro lado, a solução jurídica aplicada naquele caso, consistiu em simples 

declaração de inconstitucionalidade parcial, que apenas retira o obstáculo ao aproveitamento 

isonômico de direitos, quando suprime  dispositivo inconstitucional do ordenamento. 

Do mesmo modo ocorreria para os programas, por efeito da Solução Proposta, que 

apenas retira o obstáculo, limite temporal, que impede o aproveitamento isonômico de 

direitos, mas não estende diretamente benefícios, porque o aproveitamento deste depende de 

iniciativa dos potenciais interessados. 

Observe-se que a técnica utilizada consiste na declaração de inconstitucionalidade 

parcial, pura e simples, por verificação de incompatibilidade de parte da lei com o sistema 

constitucional e sua conseqente invalidação. 

 

13.2 – Das Modalidades de Sentenças de Controle de Constitucionalidade 

 

 As decisões em controle de constitucionalidade têm se diversificado ao longo da 

prática jurídica, sobretudo em tempos de afirmação do pós-positivismo, onde a exortação da 

efetividade constitucional demanda dos julgadores supremos, que desenvolvam soluções mais 

inovadoras e atualizadas, do que o clássico julgamento ortodoxo de constitucionalidade ou 

inconstitucionalidade total de norma. 
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 Essas novas soluções se desdobram pelas variantes da interpretação constitucional 

conforme a constituição sem redução de texto, declaração de lei ainda constitucional, 

inconstitucionalidade parcial, etc, algumas referidas neste trabalho. 

Acompanhando esta dinâmica, a doutrina jurídica identifica modalidades 

assemelhadas de decisões, que permitem reuni-las sob classificações elaboradas conforme as 

características do seu mandamento ou efeitos. 

Essas soluções judiciais de constitucionalidade que transitam entre os extremos,  de 

acolhimento total ou invalidação total de lei perante a Constituição, vêm sendo chamadas de 

‘sentenças intermediárias’, como aproveitado neste trabalho, e são acatadas como soluções 

que realizam inovação515, no entendimento jurídico de determinada questão, seja para defini-

la ou para traçar determinações a outros poderes no sentido de correção legislativa. 

Registre-se que a maior parte das modalidades decisórias podem ser aproveitadas tanto 

no controle concentrado como no controle difuso de constitucionalidade516, que, assim, 

podem admitir a inclusão da Solução Proposta neste trabalho entre as sentenças 

intermediárias. 

Na doutrina brasileira, Sampaio517 apresenta estudo fundado em amplo comparativo de 

jurisdições constitucionais estrangeiras, que segrega tais soluções em: - sentenças normativas 

-, que implicam em criação de norma jurídica geral e vinculante, e - sentenças transitivas -, 

que assinalam decisões de caráter transitório, para posterior adequação à Constituição. Entre 

as sentenças normativas, a obra alinha as sentenças aditivas em geral, ao lado das 

interpretativas e das substitutivas. 

                                                 
515 “3.3.8.3.1. La decisioni di accoglimiento <manipolative> (interpretative, parziali, additive, sostitutive)”. 
CERRI, Corso de Giustizia Costituzionale, 1997, p. 94 
516 “Temos sustentado a possibilidade de o Tribunal Constitucional emitir decisões atípicas quanto ao objecto, 
quanto ao conteúdo e quanto aso efeitos. As decisões atípicas quanto ao objecto são as interpretativas, as 
redutivas, as aditivas e as substitutivas. Os três últimos tipos valem indiferentemente para a fiscalização abstracta 
sucessiva e para a fiscalização concreta.” CANAS, Os Efeitos das Decisões do Tribunal Constitucional, 2003, p. 
227 
517 A Constituição Reinventada, 2002, p. 208 e passim. 
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As sentenças aditivas, bem conhecidas na doutrina italiana518, são aquelas que 

encontram uma inconstitucionalidade por omissão na norma em exame, e então, realiza ou 

exige um complemento que permita sua integração com o sistema constitucional. 

O estudo de Sampaio reparte as sentenças aditivas em - construtivas -, quando 

ampliam o campo de incidência da norma e, - de princípio -, nas quais se identifica o 

conteúdo da norma que deve valer, determinando-se ao legislador a correção. 

A doutrina portuguesa também se desenvolve na matéria, distribuindo as modalidades 

de sentenças intermediárias em sentenças interpretativas, limitativas ou aditivas519, admitindo 

a modalidade redutiva, como subsidária. 

A sentença redutiva se constitui como sentença de inconstitucionalidade parcial520, na 

qual somente uma parte da norma é aniquilada, mantendo-se o restante vigente no sistema. 

Utilizando as classificações acima, não se encontra dificuldade em qualificar a 

Solução Proposta neste trabalho, para harmonização dos Programas de Recuperação Fiscal 

com a Constituição, entre as sentenças redutivas e não entre as aditivas. 

 

 

 

                                                 
518 “L’omissione che, secondo ‘la dottrina’ della Corte, costitutice il presupposto della pronuncia con effecto 
additivo (o, se si preferirse, <a risultanza nomopoiética>: Giannini M. S.) può ritenersi pìu apparente che reale 
nel pìu ampio quadro del sistema normativo, nel senso che essa, l’omissione, può cogliersi (e le Corte, infatti, 
coglie) a livello di formulazione testuale scritta (nella parte in cui non prevede, non dispone, etc, secondo le note 
formule terminative delle decisione in esame), ma che, secondo i postulati, non esiste sul piano normativo 
obiettivo e sostanziale, poiché l’elemento additivo, il quid juris adiectum, pur non esplicitato formalmente nella 
disposizione o testa (verba legis) è già presente, ed in modo obbligante, nel sistema stesso, con l’effetto di 
operate direttamente il plus iuris e di invalidare la disposizione o testo che lo impedisca con il suo difetto di 
previsione.” D’ORAZIO, La Sentenze Costituzionale Additive, 1992, p. 63 
519 MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, t. VI, 2001, p. 60 
520 “Já não formam uma categoria propriamente autónoma as chamadas decisões redutivas ou de 
inconstitucionalidade parcial. Nem elas se reconduzem a decisãos limitativas, visto que aqui o que é limitado é o 
objeto do juízo (com se sabe, não a norma in totum, mas um seu segmento) e não a inconstitucionalidade em si 
mesma.” Idem, p. 61 
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A diferença entre as sentenças redutivas e aditivas consiste justamente em que, nas 

primeiras, retira-se parte da norma, para que esta sobreviva, enquanto que, nas últimas, 

acrescenta-se algo à norma, para que permaneça vigente521. 

Nesse caso, a Solução Proposta se enquadra na modalidade de sentença redutiva ou de 

inconstitucionalidade parcial, que apenas retira da norma o trecho inválido, porque ofensivo à 

Isonomia, mas não possui qualuqer efeito - aditivo – que realize extensão de benefícios, 

porque isto não faz parte de sua natureza. Na qualidade de sentença redutiva, a Solução 

Proposta apenas elimina o impedimento imposto indevidamente pela lei, para que sujeitos 

igualados aproveitem de benefícios, se for de seu interesse. 

 

13.3 – Dois Argumentos Jurisprudenciais Inválidos contra a Solução Proposta 

 

 Na análise da doutrina a respeito dos tipos de sentença emitidas em controle de 

constitucionalidade de normas, observa-se dois argumentos secundários, virtualmente capazes 

de atingir a validade e a suficiência da Solução Proposta: - a dependência funcional dos 

Programas de seus limites temporais e  - o risco de desequilíbrio do orçamento público. 

 

... Da  Independência funcional dos Programas para com os limites temporais  

 

A Solução Proposta se caracteriza como do tipo intermediário, na modalidade de 

inconstitucionalidade parcial, invalidando somente os dispositivos que limitam o prazo de 

                                                 
521 “Uma lei, ao atribuir um direito ou uma vantagem (v. g. , uma pensão) ou ao adstringir a um dever ou ónus (v. 
g., uma incompatibiliade), contempla certa categoria de pessoas e não prevê todas que se encontram na mesma 
situação, ou acolhe diferenciações infundadas. Que fazer: eliminar os preceitos que, qualitativa ou 
quantitativamente, violem o princípio da igualdade? Ou, pelo contrário, invocando os valores e interesses 
constitucionais que se projectam nessas situações, restabelecer a igualdade? Decisões aditivas são, em especial 
as que adoptam o segundo termo da alternativa. Nas decisões redutivas ou de inconstitucionalidade parcial há um 
segmento de norma que cai para ela ser salva. Nas decisões aditivas há um segmento ou uma norma que se 
acrescenta com idêntico fim.” Idem, p. 80 
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adesão aos programas. O efeito jurídico prático dessa invalidação dos limites de prazo, 

consiste na permissão de adesão em qualquer tempo, por qualquer contribuinte. 

A invalidação dos prazos de adesão, então, sugere risco de inutilizar por inteiro os 

objetivos dos Programas, porque a limitação temporal é especificamente inerente ao 

funcionamento dos programas, e assim, sua retirada os desvirtua por completo, porque então, 

se desfaz o objetivo de temporalidade que caracteriza os programas, implicando em situação 

equivalente àquela do argumento do Min. Néri da Silveira522. 

Desse modo, a Solução Proposta não seria viável, em razão da interdependência523 das 

disposições dos Programas com os limites temporais, e a retirada destes, tornaria os 

Programas inúteis e inválidos a seus propósitos, e então, a única solução cabível seria a 

invalidação pelo total. 

Essa eventual alegação é um equívoco, porque o verdadeiro e declarado objetivo dos 

Programas é o estímulo à atividade econômica através do resgate de elevados passivos fiscais 

pendentes524, e para este objetivo, sem dúvida, se alcança algum resultado, mesmo que de 

forma canhestra, beneficiando uns e prejudicando outros, mesmo que através de roteiros 

viciados, porque em direção jurídica – retrospectiva -, com aplicação de anistias e remissões 

veladas, que são instrumentos que impedem qualquer programação ou aferição de resultados, 

ao invés do uso adequado da direção jurídica - prospectiva -, por estímulos programáveis à 

produção, como permitem instrumentos exonerativos internos, a exemplo das isenções.  

Assim, objetivo - declarado - acusa algum resultado, e, principalmente, o deferimento 

de adesão a outros contribuintes, como admite a Solução Proposta, não prejudica em nada o 

recolhimento daqueles que já são aderentes. 

                                                 
522 Ver nota  502 
523 “Além disso, haverá uma nulidade total quando o preceito inconstitucional fazia parte de uma regulamentação 
global à qual emprestava sentido e justificação (critério da interdependência).” CANOTILHO, Direito 
Constitucional, 2000, p. 993. 
524 Exposição de Motivos nº  821/99 e nº 1.036/99. Indicadas às pp. 18 e 19 deste trabalho.  
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O objetivo, porém, que poderia ser restringido pela Solução Proposta, é o objetivo - 

velado -, o ‘reforço de caixa’ do governo. Para garantir este, sem dúvida, desde o início, seria 

fundamental estipular prazo de adesão 

O objetivo - velado - de ‘reforço de caixa’ não é ilícito nem indesejável, nem 

desnecessário, mas, naturalmente não é possível realizar ‘reforço de caixa’ a qualquer preço, 

sobretudo, à custa do sistema de valores constitucionais, pela agressão à Isonomia, e à custa 

de todo um consciente coletivo de credibilidade sócio-econômica525. 

O objetivo ‘reforço de caixa’, num extremo, também poderia ser alcançado pelo  

bloqueio, tornando indisponível, de parte dos recursos financeiros de cidadãos, e franqueando 

esses mesmos recursos para uso do governo, por algum tempo, como já foi feito, ou em 

definitivo, que seria confisco. Este exemplo extremo demonstra, que o objetivo velado 

‘reforço de caixa’, há de encontrar limites no sistema jurídico. 

Ainda sobre objetivos declarados ou velados na elaboração de leis, há de se assinalar o 

limiar de ilicitude atípica ou de fraude à lei526, a que esta duplicidade de objetivos pode 

conduzir, considerando a utilização de dispositivos normativos que, não necessariamente se 

                                                 
525 “O chamado intresse secundário (Alessi) ou interesse da Administração Pública não é público. Ousa-se 
afirmar que nem ao menos são interesses na acepção jurídica do termo. São meras conveniências circunstanciais, 
alheias ao Direito.” JUSTEN Fº, Conceito de Interesse Público e ‘Personalização’ no Direito Administrativo, 
1999, p. 118 
526 “La figura del fraude de ley guarda analogias evidentes con la del abuso del derecho: el fraude (la prohibición 
del fraude de ley y la anulación o evitación de los efectos logrados en esa forma) es un mecanismo para combatir 
el formalismo jurídico (para asegurar la coherencia valorativa de las decisiones jurídicas); <fraude> o <fruade de 
ley> es una expressión que designa una propriedad valorativa; los supuestos de <fraude de ley> son supuestos de 
<laguna axiológica> en el nível de las reglas; y el análisis adecuado de la figura exige partir de que la dimensión 
regulativa del Derecho está compuesta por dos niveles, el de las reglas y el de los princípios: los actos en fraude 
de ley están permitidos prima facie por una regla pero resultan, consideradas todas lãs circunstancias, prohibidos 
como consecuencia de la acción de los princípios que delimitan el alcance justificado de la regla en cuestión.” 
ATIENZA & MANERO, Ilícitos Atípicos. Sobre el abuso del derecho, el fraude de ley y la desviación de poder, 
2000, p. 67  
“La idea de que el resultado de las normas que confieren poder tiene – o da lugar a – otros resultados (cuando la 
conexión es de tipo convencional) o a otras consecuencias (cuando la conexión es de tipo casual) nos parece que 
es clave para enteder la institución del fraude de ley.” Idem, p. 73  
“La conexión entre mala fe y el fraude es – cabria decir – una cuestión contingente: la mala fe es el requisito 
necesario del fraude en la concepción subjetiva, pero en la concepción objetiva (la que – como hemos dicho – 
incorpora nuestra definición) no lo es: hay fraude si el agente, al realizar A, persiguió, por medio de R, alcanzar 
E, pero también si – sin mediar mala fe – resulta que R es objetivamente adecuado para E.” Idem, pg. 82 
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prestem a obter um objetivo declarado em lei, mas que se torna imprescindível, para alcance 

de outro objetivo, porém, velado, com  a mesma lei. 

 Acontece que este objetivo - velado - de ‘reforço de caixa’ só se torna firme 

justamente com a implantação dos limites temporais, e nisso se revela a maior insidosidade 

real dos programas, ou seja, os Programas só oferecem atrativo para alcance do objetivo 

‘reforço de caixa’, quando estipulam os limites temporais, porque então, passam a explorar 

justamente a desigualdade.  

Do contrário, lançados sem aqueles limites, os Programas ofereceriam risco de perda 

de receitas, equivalente ou maior que o ganho, e então, só havia um meio de garantir este 

objetivo - velado -, impedir que os contribuintes regulares obtenham compensações, ou que 

‘construam’ passivos tributários pela inadimplência, para aproveitamento posterior das 

benesses dos Programas.  

Desse modo, verifica-se que os Programas não são instrumentos interventivos na 

economia, que eventualmente ou inadvertidamente, trombam com a Isonomia. Os Programas 

são instrumentos interventivos que só funcionam, porque são estruturados contra a Isonomia. 

A obediência da Isonomia, que poderia ocorrer pela franquia de adesão em qualquer 

tempo ou pela eventual oferta de compensações aos contruibuintes regulares, desde o início, 

retiraria totalmente a atratividade dos Programas para o governo,porque importariam em risco 

de compensação de ganhos e perdas de receitas, neutralizando o objetivo ‘reforço de caixa’. 

Entretanto, com ou sem compensações, os Programas realizam algo do objetivo 

declarado, de estímulo à atividade econômica e resgate de passivos fiscais, que não pode ser 

medido, porque a natureza de normas dos Programas não permite a estipulação de expectativa 

numérica de resultados.  

Sendo assim, a eventual alegação jurídica, de que a Solução Proposta, ao invalidar os 

limites temporais, retira a característica dos Programas e os inutiliza por completo para os 
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efeitos desejados, não é procedente, uma vez que o objetivo – declarado - de estímulo à 

economia e negociação de passivos pendentes consegue alcança algum sucesso, e 

principalmente, mantém o sucesso arrecadatório, pela permanência dos aderentes, nos seus 

recolhimentos, sem o que, serão excluídos em definitivo. 

Além disso, a permissão de adesão extemporânea de outros contribuintes interessados 

está adequada com o objetivo - declarado - dos Programas, de socorrer de modo especial, a 

contribuintes em dificuldades com passivos fiscais elevados. 

Dessa forma não há necessidade de retirada total da validade dos Programas, porque é 

possível manter sua utilidade essencial declarada, mesmo sem os limites de prazo de adesão. 

 

... Do risco de agravo ao orçamento público 

 

 Outro argumento encontradiço nas referências doutrinárias a sentenças que 

eventualmente estendam benefícios a sujeitos não previstos inicialmente pela lei, consiste na 

alegação dos tribunais constitucionais de que a extensão resta impossibilitada, pela limitação 

do orçamento público, que não previu as despesas complementares527. 

 Essa limitação se apresenta significante quando se trata, por exemplo, de extensão de 

aumento de remuneração a servidores públicos, que, pela lei original, não teriam direito, mas 

que se tornariam incluídos, pela aplicação ampla de eventual sentença judicial que os 

acolhesse, por motivo de Isonomia. 

 No caso dos Programas de Recuperação Fiscal, não se trata propriamente de aumento 

de despesas, mas de risco de perda de receitas, cujo efeito prático contra a previsão 

orçamentária de ingressos e o resultado contábil é o mesmo. 

                                                 
527 “O Tribunal não está autorizado, salvo em situações excepcionais, a proferir declaração de 
inconstitucionalidade de eventual cláusula de exclusão, em virtude das repercussões orçamentárias, que 
resultariam, inevitavelmente, da concessão do benefício.” MENDES, Jurisdição Constitucional, 1999, p. 215 
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 Este argumento, porém, também não assume subsistência contra a Solução Proposta, 

que, no seu eventual acolhimento, em caso isolado, não oferece impacto significante contra o 

equilíbrio orçamentário. 

 Contudo, a extensão dos efeitos erga omnes, por meio de Resolução do Senado, 

poderia oferecer risco nesse sentido, porque então, poderiam ser milhares de contribuintes 

potencialmente beneficiados pela decisão ampliada, em prenúncio de perigoso desfalque ao 

tesouro público. 

 Nessa hipótese ampliada, no entanto, o risco também é apenas especulativo, porque a 

eventual ampliação da decisão não defere diretamente benefícios, mas confere apenas direito 

aos contribuintes de aderirem aos Programas, se for de seu interesse, uma vez que a adesão 

está condicionada a restrições desestimulantes e limitativas. 

 Isso significa, que é possível que não venha a existir nem mesmo uma só ação judicial, 

movida no controle difuso, posterior à original, que postule o mesmo pleito, e o efeito 

financeiro de várias ações dessa natureza, demandaria uma quantidade significativa, até 

causar impacto nas contas públicas. 

 Recorde-se ainda que, enquanto os tribunais estrangeiros acionam o argumento do 

equilíbrio do orçamento público, para denegar a extensão de benefícios, no controle 

concentrado, admitem também mais flexibilidade, para deferimento do mesmo pleito, quando 

expressado no controle difuso528, de risco insignificante para o orçamento. 

                                                 
528 “A doutrina não reconhece essa possibilidade de aplicação dos princípios diretamente pelo juiz quando a 
extensão da norma puder comportar um significtaivo aumento da despesa pública, mas a admite com certa 
freqüência na ocorrência de ‘microconflitualidade’ (microconflitualitá), vale dizer questões repetidas que 
demandam uma nova extensão, análoga à precedente, todavia dela distinta.” SAMPAIO, A Constituição 
Reinventada, 2002, p. 216 
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 Nesse caso, haveria risco, especulativo e mitigado, mas não impacto direto sobre as 

receitas ou despesas públicas, como no caso de deferimento de isenção de impostos a 

contribuintes não contemplados ou de aumento de salários para servidores preteridos529. 

 Ademais, observe-se que a adesão aos Programas presume que o interessado é devedor 

de significativo passivo tributário, que, certamente, já resta sem recolhimento e sob duvidoso 

alcance executivo pelo fisco. Em adendo, a adimplência estrita é condição essencial da adesão 

e permanência nos programas, o que significa, que os interessados em aderir, em verdade, vão 

manter seus tributos futuros sob correto recolhimento, e que a facilitação de inclusão nos 

programas os incentivará a recolher também, progressivamente, aquilo que não mais 

recolhiam. 

 Desse modo, resta mantido o espírito e as regras dos Programas, porque, a adesão de 

novos interessados, mesmo por força de decisão judicial, implica diretamente em aumento de 

arrecadação, como sempre pretenderam os Programas. 

 O risco de perda de receitas seria indireto, especulativo e improvável, porque se firma 

somente na possibilidade, de que contribuintes regulares resolvam ‘construir um passivo 

tributário’, para aproveitar alhures das benesses dos programas, mesmo enfrentando as 

inconveniências da irregularidade fiscal e do acréscimo de penalidades aos débitos, até o 

momento em que lhes pareça adequado aderir. 

 Dessa forma, o segundo argumento, de risco de agravo ao orçamento público, também 

não se sustenta em contraposição à Solução Proposta. 

 

 

 

                                                 
529 “Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá 
levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao 
determinar seu fornecimento pelo Estado.” BARCELLOS, A Eficácia dos Princípios Constitucionais, 
2002,p.245 
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13.4 – A Análise  da Jurisprudência e da Probabilidade de Efetivação 

 

A Solução Proposta neste trabalho consiste no desconhecimento judicial dos limites 

temporais de adesão aos Programas de Recuperação Fiscal, no intuito de restaurar a Isonomia 

Tributária constitucional e, por reflexo, garantir a efetividade de outros princípios axiológicos 

e finalísticos. 

No entanto a Solução Proposta deixa presumir que, com sua aplicação, uma decisão 

judicial estaria estendendo benefícios a sujeitos que o legislador não atendeu. 

Essa possibilidade presumida não se coaduna com a jurisprudência predominante do 

STF, que inadmite a extensão de benefícios a sujeitos equiparados a outros favorecidos por 

lei, ainda que em nome da restauração da Isonomia constitucional, porque, dessa forma, o 

Poder Judiciário estaria atuando como legislador positivo, função que lhe é impedida pelo 

Princípio da Separação dos Poderes. 

Na realidade dos julgados, existem decisões do mesmo STF, porém -excepcionais -, 

que resolveram em contrário ao entendimento predominante de vedação do exercício de 

função legislativa positiva pelo Judiciário, sem prejudicar o privilégio do entendimento maior, 

como atestam os casos relatados do RMS 21.154 e RMS 22.307.  

Isto é possível porque, mesmo o Princípio da Separação dos Poderes, de alto quilate 

axiológico e estrutural, em verdade, não é absoluto, e há de existir situações, ainda que 

excepcionais, onde sua preferência venha a ser devidamente ponderada com outros valores 

constitucionais, em busca de solução harmônica que garanta a efetividade de todo o texto 

constitucional. 

Observe-se, porém, que a Solução Proposta dispõe de características especiais que 

possibilitam o contorno daquela dificuldade jurisprudencial, porque sua natureza decisória 
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não implica em extensão de benefícios, mas apenas em desimpedimento de acesso a sujeitos 

equiparados, para o desfrute de prerrogativas equivalentes a seus pares. 

Para verificação disso, recorde-se, antes de tudo, que a Solução Proposta deve 

transcorrer através do sistema de controle de constitucionalidade difuso, uma vez que a 

mobilização do sistema de controle concentrado está impedida ao cidadão comum. 

Contudo, as decisões de inconstituciomalidade emitidas no regime de controle de 

constitucionalidade difuso estão sujeitas à reserva de plenário, estipulada no art. 97 da 

Constituição. 

A reserva de plenário, necessária para apreciação específica de constitucionalidade de 

lei, implica na separação dos argumentos a apreciar em duas partes: as alegações específicas 

referentes ao objeto da lide e o incidente de inconstitucionalidade que condiciona a decisão da 

causa. 

O argumento que será obrigatoriamente levado à apreciação do plenário dos tribunais 

será apenas aquele relativo ao incidente de inconstitucionalidade, que, resolvido pelo plenário, 

determina a decisão do órgão fracionário, procedendo-se assim, a chamada cisão de 

competência530. 

Nessas circunstâncias, a Solução Proposta para os programas, ajuizada em controle 

difuso, sofrerá  separação em duas partes: - a questão concreta -, onde o juiz verificará a 

aptidão do postulante para aderir aos programas, por exemplo, se o interessado já não foi 

excluído antes dos programas, e - a questão prejudicial -, do incidente de 

inconstitucionalidade, onde será apreciada a validade do limite temporal perante a Isonomia 

determinada na Constituição.   

                                                 
530 “Dá-se ‘cisão funcional da competência: ao Plenário caberá pronunciar-se sobre a constitucionalidade ou a 
inconstitucionalidade, e ao órgão fracionário, depois, à vista do que houver assentado o plenário, decidir a 
espécie’.” MENDES, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade, 1998, p. 358. O autor reproduz 
texto do Min. Moreira Alves. 
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Essa segunda parte, - a questão prejudicial -, será a única que será elevada ao plenário 

dos tribunais, onde se apreciará se sua vigência importa em agravo à Isonomia e,por extensão, 

a outros princípios do núcleo axiológico da Constituição, ou ainda, se agride as normas 

programáticas da ordem econômica, mormente, quanto ao Princípio da Livre Concorrência. 

A apreciação de constitucionalidade pelos tribunais, como questão prejudicial, no 

controle difuso, não atribui efetivamente direitos a ninguém, mas apenas julga a 

compatibilidade do dispositivo impugnado com as normas constitucionais, embora sem perder 

de vista suas conseqüências práticas.  

A julgamento da - questão prejudicial -, em verdade, ocorre em abstrato, embora 

produzida no denominado controle concreto531, e se limita à apreciação formal da norma 

impugnada perante a Constituição. 

Por sua vez, a decisão que, de fato, resolverá pela inclusão do eventual interessado aos 

programas será a - questão concreta -, apreciada nos limites do direito infraconstitucional que 

lhe cabe, e aplicada pelas instâncias jurisdicionais ordinárias competentes. 

Denote-se que, uma vez julgada a - questão prejudicial - pelas cortes competentes, sob 

reserva de plenário, a decisão posterior da jurisdição ordinária, vinculada ao conteúdo da 

decisão da corte quanto à - questão prejudicial -, resolverá pela aplicação ou não aplicação532 

                                                 
531 “Nos modelos concentrados, a diferenciação entre controle concentrado e abstrato assenta-se, basicamente, 
nos pressupostos de admissibilidade (Zulässigkeitsvoraussetzungen). O controle concreto de normas tem origem 
em uma relação processual concreta constituindo a relevância da decisão (Entscheidungserheblichkeit) 
pressuposto de admissibilidade. O chamado controle abstrato, por seu turno, não está vinculado a uma situação 
subjetiva ou a qualquer evento do cotidiano (Lebensvorgang). Schlaich ressalta  a equivocidade desses conceitos, 
porquanto o controle realizado, a decisão proferida e as conseqüências jurídicas são verdadeiramente abstratas, 
na medida em que se processam independentemente do feito originário. Em outros termos, o controle e o 
julgamento levados a efeito pelo tribunal estão plenamente desvinculados do processo originário, tendo, por isso, 
conseqüências jurídicas idênticas.” Idem, p. 353 
532 “I – Suscitada de qualquer forma a questão da inconstitucionalidade por acção, o resultado pode ser positivo 
ou negativo, pode traduzir-se num juízo de inconstitucionalidade ou num juízo de não inconstitucionalidade. A 
esses juízos correspondem, contudo, decisões de natureza diversa consoante se trate de fiscalização concreta ou 
de fiscalização abstracta: - Na fiscalização concreta, decisão de não aplicação (desaplicação ou recusa de 
aplicação) de normas inconstitucionais ou, inversamente, de aplicação com base em juízo de não 
inconstitucionalidade; - Na fiscalização abstracta, declaração de inconstitucionalidade, não declaração de 
inconstitucionalidade e, anomalamente, declaração de constitucionalidade.” MIRANDA, Manual de Direito 
Constitucional, t. VI, 2001, p. 59 
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da norma impugnada na - questão concreta -, e não a declaração de inconstitucionalidade ou 

constitucionalidade da lei. 

Isso significa que a decisão da - questão prejudicial - pelo plenário da corte 

competente, emitida de modo abstrato, não efetiva diretamente efeitos nem para a própria - 

questão concreta - dependente, nem para nenhuma outra situação, uma vez que, no controle 

difuso, os efeitos decisórios são limitados inter partes. 

No caso específico da Solução Proposta para os Programas, uma vez reconhecida a 

invalidade dos limites temporais pelo plenário dos tribunais, apreciando em abstrato a - 

questão prejudicial - no incidente de inconstitucionalidade, ao lume do argumento de violação 

da Isonomia constitucional, restará desimpedido o caminho para que os julgadores das 

instâncias ordinárias resolvam pela inclusão judicial do interessado ou rejeição do pleito, 

desconsiderando sempre a existência dos limites temporais. 

Denote-se, em seguida, que a Solução Proposta implica na invalidação de trecho de 

norma, que se constitui como decisão de inconstitucionalidade parcial, isto é, parte da norma 

não será reconhecida, o que significa que seu texto foi reduzido, ou seja, trata-se da 

modalidade de decisão redutiva. 

A doutrina portuguesa qualifica de quatro modos, o valor jurídico do ato 

inconstitucional, em razão do grau do vício porventura insculpido no ato533: - inexistência, 

nulidade, anulabilidade e irregularidade. 

As duas modalidades extremas se reportam a vícios orgânicos ou formais, enquanto 

que as duas modalidades intermediárias qualificam as deformidades ofensivas ao conteúdo 

constitucional material.  

                                                 
533 Idem, pp. 88/89 
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A agressão dos programas, realizada sobre o cerne axiológico constitucional material, 

admite sua qualificação como situação de nulidade534, suscetível de combate através da 

declaração judicial de nulidade. 

A doutrina de Gilmar Mendes assinala que a inconstitcionalidade de uma lei, no 

Brasil, pode resultar em quatro tipos possíveis de reconhecimento de nulidades: -declaração 

de nulidade total, como expressão de unidade técnico legislativa; - declaração de nulidade 

total; - declaração de nulidade parcial; - declaração parcial de nulidade sem redução de texto. 

Entre estas, o enquadramento da Solução Proposta descarta os dois primeiros tipos, 

que se referem a inconstitucionalidade total, devendo aquela ser admitida como do terceiro 

tipo, declaração de nulidade parcial. 

A aplicação judicial da técnica da declaração de nulidade parcial demanda a 

possibilidade efetiva de utilização do princípio da divisibilidade das leis sobre a norma em 

julgamento, assim como, verificar a extensão da alteração a realizar sobre a vontade original 

do legislador535, eventualmente adulterada pela intervenção judicial. 

No caso dos programas, observa-se que não há interpendência absoluta entre os limites 

temporais dos programas e seus demais dispositivos, no que diz respeito a seu objetivo - 

declarado -, tal como analisado na Seção 13.3, restando, portanto, aplicável  o princípio da 

divisibilidade das leis. 

 

                                                 
534 Idem, p. 86. 
535 “Faz-se mister, portanto, verificar se estão presentes as condições objetivas de divisibilidade. Para isso impõe-
se aferir o grau de dependência entre os dipositivos, isto é, examinar se as disposições estão em uma relação de 
vinculação que impediria a sua divisibilidade. Não se afigura suficiente, todavia, a existência dessas condições 
objetivas de divisibilidade. Impõe-se verificar, igualmente, se a norma que há de subsistir após a declaração de 
nulidade parcial corresponderia à vontade do legislador. Portanto, devem ser investigados não só a existência de 
uma relação de dependência (unilateral ou recíproca), mas também a possibilidade de intervenção no âmbito da 
vontade do legislador. No exame sobre a vontade do legislador assume peculiar relevo a dimensão e o 
significado da intervenção que resultará da declaração de nulidade. Se a declaração de nulidade tiver como 
conseqüência a criação de uma nova lei, que não corresponda às condições que inspiraram o legislador, afigura-
se inevitável a declaração de inconstitucionalidade de toda a lei.” MENDES, Jurisdição Constitucional, 1999, pp. 
275/276 
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Quanto à vontade do legislador, constata-se que a Solução Proposta, ao retirar os 

limites temporais dos programas, de fato, realiza substancial alteração na vontade original do 

legislador, com relevo suficiente para obstruir a intervenção judicial, por força do 

impedimento de atuação do Judiciário como legislador positivo. 

No entanto, a violação do núcleo axiológico constitucional é flagrante, e não se pode 

presumir que o legislador pretenderia violar a Constituição, e ainda mais, se esta intenção vem 

a ser identificada em algum processamento legislativo, estaria melhor ainda justificada e 

imperativa a correção pelo Poder Judiciário. 

O estudo do processamento legislativo dos programas, realizado nas Seções 1.1 e 10.2, 

revela que, em verdade, a questão do conflito dos Programas com a Isonomia Tributária não 

foi levantada nos debates parlamentares, e então, admite-se que a norma foi produzida em 

conflito com a Constituição, não por ‘vontade do legislador’, mas porque o legislador não 

percebeu o conflito.  

Há de se presumir que, se o legislador percebesse o confronto da norma em 

elaboração, para com a Constituição, ali mesmo seria providenciada a correção536, ou, do 

contrário, seria presumir que o legislador, de fato, intentava violar a Constituição. 

Nesse caso, temos que a intervenção judicial nos Programas, através da Solução 

Proposta, com o afastamento dos limites temporais de adesão, a ser aplicado em cada caso 

concreto no regime de controle difuso de constitucionalidade, realiza substancial alteração na 

estrutura funcional dos Programas, mas não consiste em adulteração ilegítima da vontade do 

legislador, porque a vontade do legislador não pode ser presumida como voltada contra a 

Constituição. 

 

                                                 
536 “Em favor da admissibilidade da interpretação conforme a Consttuição milita também a presunção da 
constitucionalidade da lei, fundada na idéia de que o legislador não poderia ter pretendido votar lei 
inconstitucional.” Idem, p. 281. 
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Além disso, observe-se que a eventual produção de normas pelo legislador em conflito 

com a  Constituição, consiste também na própria razão de ser do sistema de freios e 

contrapesos, que realiza a harmonia entre os Poderes e justifica o controle de 

constitucionalidade de normas legislativas pelo Judiciário. 

O sistema de freios e contrapesos determina justamente o eventual ajuste da ação de 

um dos Poderes, pelos dois demais, em caso de desvio, reconhecendo assim uma inarredável 

realidade fática, perfeitamente plausível, dentro das circunstâncias da falibilidade humana, 

seja individual ou coletiva. 

Assim, a possível edição de atos ou normas por um dos Poderes, em conflito com a 

Constituição, é uma realidade possível do mundo real, e o remédio para isso consiste 

justamente na correção pelos demais Poderes. Nesse caso, nunca se pode admitir que o 

eventual erro ou desvio se deu por intenção deliberada dos eventuais titulares daquele Poder, 

mas por defeito velado, não percebido, e assim, torna-se imperiosa a correção. 

A eventual agressão da Constituição por vontade deliberada dos titulares de um dos 

Poderes, consiste em agravo ainda maior à sociedade e ainda mais instigante da atuação 

implacável dos dois demais Poderes.  

Sucede, porém, que o legislador não percebeu o equívoco e, em seguida, os Poderes 

Executivo e Legislativo voltaram-se para outras contingências mais atuais de suas atividades, 

restando superado o momento legislativo de apreciação dos Programas. Em adendo, o Poder 

Judiciário também não foi provocado no controle concentrado, sob o aspecto da Isonomia 

Tributária.  

Entretanto, o sistema jurídico há de encontar uma solução dentro de si mesmo. Resta 

então o caminho do controle difuso, reiterando os motivos que sustentam a validade da 

alternativa da Solução Proposta, ali eventualmente mobilizada, na falta dos demais 

instrumentos de controle. 
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Registre-se, mais uma vez, que a declaração de nulidade total, que seria aplicável aos 

programas na sua origem, não mais se apresenta como viável, em função de direitos 

adquiridos e efeitos irreparáveis realizados pela vigência pacificada dos Programas, 

culminada pela inexistência de provocação no controle concentrado, regime adequado para 

sua emissão. 

A última modalidade de declaração de nulidade admitida por Mendes, consiste na 

declaração de nulidade parcial, sem redução de texto. 

Esta técnica mostra-se adequada, para os casos em que subsiste uma 

inconstitucionalidade na aplicação de lei a determinados grupos de pessoas ou situações, 

porém, sanável pelo ajuste compreensivo corretivo da aplicabilidade da lei, inclusive, pela 

eventual identificação de uma Interpretação Conforme a Constituição. 

A doutrina registra controvérsia a respeito da equivalência entre as decisões de 

nulidade parcial sem redução de texto e Interpretação Conforme a Constituição537, e assinala a 

aparente indistinção, na aplicação das duas modalidades, pelo Supremo Tribunal Federal538. 

A Interpretação Conforme a Constituição está disponível para a Corte Excelsa539, 

também no regime de controle difuso, mas registra-se reticência quanto a sua utilização pelos 

tribunais ordinários540, em razão da impossibilidade fática de se prever todas as interpretações 

                                                 
537 CANOTILHO, Direito Constitucional, 2000, p. 992. 
538 SAMPAIO, A Constituição Reinventada, 2002, p. 213. Comentário: Registra-se tendência do STF de 
mudança no aproveitamento indistinto das duas técnicas, como assinalado na ADIN nº 491/AM, conforme 
MENDES, Jurisdição Constitucional, 1999, p. 287. 
539 “Há muito vale-se o SupremoTribunal Federal da interpretação conforme a Constituição. Essa variante de 
decisão não prepara maiores embaraços no âmbito do controle incidental de normas, uma vez que o Tribunal 
profere uma decisão sobre um caso concreto que vincula apenas as partes envolvidas.” MENDES, Jurisdição 
Constitucional, 1999, p. 279. 
540 “Portanto, se essa equiparação parece possível no controle abstrato de normas, já não se afigura isenta de 
dificuldades a sua extensão ao chamado controle incidental ou concreto, uma vez que, nesse caso, ter-se-ia de 
conferir, também no âmbito dos tribunais ordinários, tratamento especial à interpretação conforme a 
Constituição. Maior dificuldade ainda adviria do fato de que, ao fixar como constitucional dada interpretação e, 
expressa ou implicitamente, excluir determnada possibilidade de interpretação, por inconstitucionalidade, o 
Tribunal não declara - nem poderia fazê-lo - a inconstitucionalidade de todas as possíveis interpretações de certo 
texto normativo. Por outro lado, a afirmação de que a interpretação conforme a Constituição e a declaração de 
inconstitucionalidade são uma e mesma categoria, se parcialmente correta no plano das Cortes Constitucionais e 
do Supremo Tribunal Federal, é de todo inadequada na esfera da jurisdição ordinária, cujas decisões não são 
dotadas de força vinculante geral.” Idem, p. 286 
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possíveis de determinado texto normativo, uma vez multiplamente provocadas, nas instâncias 

ordinárias. 

A jurisprudência do STF confirma a incompatibilidade da aplicação da Interpretação 

Conforme a Constituição pelos tribunais ordinários no regime de controle difuso, conforme  

trecho de ementa do voto do Min. Moreira Alves, abaixo. 

Inocorrência de ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Com efeito, o acórdão 
recorrido não declarou a inconstitucionalidade do artigo 17, I, da Medida Provisória 
nº 32/89, convertida na lei 7.730/89, mas apenas, em respeito ao direito adquirido, o 
interpretou no sentido de que não se aplicava ele às cadernetas de poupança em que, 
antes da edição dela, já se iniciara o período de aquisição da correção monetária. 
Note-se que no controle difuso, interpretação que restringe a aplicação de uma 
norma a alguns casos, mantendo-se com relação a outros, não se identifica com a 
declaração de inconstitucionalidade da norma que é a que se refere o artigo 97 
da Constituição, e isso porque, nesse sistema de controle, ao contrário do que 
ocorre no controle concentrado, não é utilizável a técnica da declaração de 
inconstitucionalidade sem redução de texto, por se lhe dar uma interpretação 
conforme a Constituição, o que implica dizer que inconstitucional é a interpretação 
da norma de modo que a coloque em choque com a Carta Magna, e não a 
inconstitucionalidade dela mesma, que admite interpretação que a compatibiliza com 
esta. (STF, RE 184.093/SP. 29.04.97. Rel. Min. Moreira Alves) (negrito nosso) 

 

Dessa forma, apenas quando uma eventual ação postulante da Solução Proposta no 

controle difuso, venha porventura a alcançar a Corte Excelsa, será possível a utilização da 

técnica da declaração da inconstitucionalidade sem redução de texto, com Interpretação 

Conforme a Constituição, no intento de ajuste dos efeitos dos Programas de Recuperação 

Fiscal com a Constituição. 

Sendo assim, o aproveitamento dessa técnica não apresenta nenhuma vantagem para 

com a técnica da declaração de nulidade parcial, mais adequada para veiculação da Solução 

Proposta e aproveitável no regime do controle difuso. 

Os trechos de excertos judiciais abaixo, relatados pelos Min Marco Aurélio e Min. 

Néri da Silveira, em julgamentos diversos sobre a inconstitcionalidade da retenção antecipada 

de imposto de renda, sobre o lucro ainda não distribuído, como determinava o art. 35, caput, 
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original, da lei nº 7.713/88541, atestam a viabilidade do uso da técnica da declaração de 

nulidade ou inconstitucionalidade parcial, no regime de controle difuso. 

 

    Trecho da ementa: 

IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO NA FONTE – SÓCIO COTISTA.  A norma 
insculpida no art. 35 da lei nº 7.713/88 mostra-se harmônica com a Constituição 
Federal quando o contrato social prevê a disponibilidade econômica ou jurídica 
imediata, pelos sócios, do lucro líquido apurado, na data do encerramento do 
período-base. Nesse caso, o citado artigo exsurge como explicitação do fato gerador 
estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional, não cabendo dizer da 
disciplina, de tal elemento do tributo, via legislação ordinária. Interpretação da 
norma conforme o Texto Maior. IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO NA 
FONTE – ACIONISTA. O artigo 35 da lei nº 7.713/88 é inconstitucional, ao 
revelar como fato gerador do imposto de renda na modalidade ‘desconto na fonte’, 
relativamente aos acionistas, a simples apuração, pela sociedade e na data do 
encerramento do período-base, do lucro líquido, já que o fenômeno não implica 
qualquer das espécies de disponibilidade versadas no artigo 43 do Código Tributário 
Nacional, isto diante da lei nº 6.404/76. IMPOSTO DE RENDA – RETENÇÃO NA 
FONTE – TITULAR DE EMPRESA INDIVIDUAL. O artigo 35 da lei nº 7.713/88 
encerra explicitação de fato gerador, alusivo ao imposto de renda, fixado no artigo 
43 do Código Tributário Nacional, mostrando-se harmômico, no particular, com 
a Constituição Federal. Apurado o lucro líquido da empresa, a destinação fica ao 
sabor da manifestação de vontade única, ou seja, do titular, fato a demonstrar a 
disponibilidade jurídica. Situação fática a conduzir a pertinência do princípio da 
personalização. (RE 172.058/SC.30.06.95.Rel. Min. Marco Aurélio)(negrito nosso) 

 

Trecho da Ementa: 
 
2. No julgamento do RE 172.058-1-SC, a 30.6.1995, o Plenário do STF declarou a 
inconstitucionalidade da expressão ‘acionista’ e a constitucionalidade da expressão 
‘titular de empresa individual’, constantes do art. 35 da lei nº 7.713/1988. Na mesma 
decisão, a Corte reconheceu a constitucionalidade da cláusula ‘o sócio cotista’ 
inserta no dispositivo legal em referência, salvo quando, segundo o contrato social, 
não dependa do assentimento de cada sócio a destinação do lucro líquido a outra 
finalidade que não a de distribuição. (RE 203.757/MG.27.08.96.Rel. Min. Néri da 
Silveira) 

 

 Registre-se ainda, que a expressão ‘acionista’ impugnada na lei nº 7.713/88, por vício 

de inconstitucionalidade, teve sua aplicação suspensa erga omnes pela Resolução do Senado 

Federal nº 82/96. 

  

                                                 
541 Lei nº 7.713/88. “Art. 35. O sócio quotista, o acionista ou o titular de empresa individual ficará sujeito ao 
imposto de renda na fonte à alíquota de oito por cento com base no lucro líquido apurado pelas pesssoas jurídicas 
na data do encerramento do período-base”. 
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Observe-se ainda os excertos judiciais abaixo, apresentando o sucesso de outro 

aproveitamento da técnica da declaração de nulidade parcial, para extirpar do ordenamento 

trechos de normas incompatíveis com a Constituição, porém mantendo incólume o restante da 

norma segmentada. 

As duas decisões referem-se à inconstitucionalidade de três das quatro hipóteses  

elencadas no art. 3º, inciso I, da lei nº 7.787/89542, para incidência de alíquota de 20 % de 

contribuição social de empregadores em geral sobre pagamentos a trabalhadores. 

 

Trecho de ementa: 

O Plenário desta Corte, ao julgar o RE 166.772, declarou a inconstitucionalidade do 
inciso I do artigo 3. da lei 7.787/89, quanto aos termos ‘autônomos e 
administradores’ porque não estavam em causa os avulsos. A este, porém, se aplica 
a mesma fundamentação que levou a essa declaração de inconstitucionalidade, uma 
vez que a relação jurídica mantida entre a empresa e eles não resulta de contrato de 
trabalho, não sendo aquela, portanto, sua empregadora, o que afasta o seu 
enquadramento no inciso I do artigo 195 da Constituição Federal, e, 
conseqüentemente, impõe, para a criação de contribuições sociais a essa categoria, a 
observância do disposto no par. 4 desse dispositivo, ou seja, que ela se faça por lei 
complementar e não – como ocorreu – por lei ordinária. Recurso extraordinário 
conhecido e provido, declarando-se a inconstitucionalidade dos termos ‘avulsos, 
autônomos e adminsitradores’ contidos no inciso I do artigo 3, da lei 7.787/89.(STF. 
RE177.296/RS.15.09.94. Rel. Min. Moreitra Alves)  

 
Trecho do Voto: 

 
Por estas razões conheço do recurso extraordinário, no que assentado na alínea ‘a’ 
do Inciso III do artigo 102 da Carta e o provejo, para declarando a 
inconstitucionalidade do inciso I do artigo 3º, quanto aos vocábulos autômnomos e 
administradores, reformar o acórdão proferido pela Corte de origem, concedendo a 
segurança, a fim de desobrigar a recorrente ao recolhimento da contribuição 
incidente sobre a remuneração paga aos respectivos administradores e trabalhadores 
autônomos. Limito o provimento ao que pleiteado no item ‘a’ da inicial, ou seja, 
relativamente à competência dezembro de 1989 e aos meses subseqüentes. 
(STF.RE166.772/RS.12.05.94. Rel. Min. Marco Aurélio)  

 

 

                                                 
542 Lei nº 7.787/89. Art. 3º. A contribuição das empresas em geral e das entidades ou órgãos a ela equiparados, 
destinada à Previdência Social, incidente sobre a folha de salários, será: I – de 20 % sobre o total das 
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados empregados, avulsos, 
autônomos e administradores; II – (...) 
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Desse modo, resta demonstrada a plausibilidade de obtenção de declaração de 

nulidade parcial de norma no regime de controle difuso, alternativa buscada como satisfatória 

e suficiente para implementação da Solução Proposta. 

Destaque-se ainda que, nos casos referidos acima, o STF praticou alterações na 

realidade jurídica vigente, efetuando extirpação de norma inconstitucional, porém, sem 

considerar que, naqueles casos, tenha atuado como legislador positivo. 

 Denote-se ainda a diferença de efeitos das declarações de inconstitucionalidade, 

quando prolatadas em regime de controle difuso ou concentrado, respectivamente declaratório 

e constitutivo, que decorre de sua própria concepção original nos sistemas norte-americano e 

austríaco543, respectivamente. 

No sistema de controle concentrado brasileiro, os efeitos das decisões podem ser de 

natureza declaratória, constitutiva e mandamental544. Registre-se porém que, mesmo as 

sentenças declaratórias podem induzir efeito constitutivo545, quando então se produzem 

efeitos modificativos sobre situações jurídicas antes firmadas. 

Entretanto, observe-se que o Pretório Excelso admite diferença de conteúdo de decisão 

para o mesmo objeto litigado, caso a postulação alcance sua instância máxima através do 

regime de controle difuso ou no regime de controle concentrado, como se deduz do excerto 

abaixo, extraído do julgamento da ADI nº 696, movida pela Procuradoria Geral da República 

contra Resolução nº 17.690/91 do TSE, que efetuou reajuste no vencimento de servidores. 

 

                                                 
543 CAPPELLETTI, O Controle Judicial de Constitucionalidade das Leis, 1999, p. 117 
544 “49. Natureza da decisão. Quanto à natureza da decisão que reconhece a inconstitucionalidade, há variedade 
de soluções, exatamente em razão da variedade de efeitos que, hoje, pode assumir essa constatação de 
inconstitucionalidade. Pode a decisão ter natureza declaratória – quando reconhece uma inconstitucionalidade 
como nulidade; ou constitutiva – quando opera uma restrição nos efeitos da inconstitucionalidade; ou 
mandamental, no caso de inconstitucionalidade por omissão.” FERREIRA Fº, O Valor do Ato Inconstitucional 
em face do Direito Positivo Brasileiro, 2002, p. 236. 
545 III – As decisões de inconstitucionalidade ou de não inconstitucionalidade oferecem-se simplesmente 
declarativas, sem trazerem inovações ou modificações ao ordeamento jurídico. Contudo, não com pouca 
freqüência, por causa dos efeitos, directos ou colaterais, que os seus autores são chamados ou autorizados a fixar, 
assumem também natureza constitutiva. E tal verifica-se, com nitidez, em algumas decisões limitativas e em 
todas as decisões aditivas.” MIRANDA, Manual de Direito Constitucional, t. VI, 2001, p. 61. 
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Trecho do Voto: 

5. Quanto às diferenças de vencimentos correspondentes aos índices da Unidade de 
Referência de Preços (URP), que incidiriam nos meses de abril e maio, previstos no 
art. 8º do Decreto-lei nº 2.335, de 12.06.87, cuja aplicação foi interrompida pelo 
Decreto-lei nº 2.425, 17.04.88 (1ª parte do ato normativo, impugnada na incial, fls. 
2, letra ‘a’), o Supremo tribunal Federal, em dois julgamentos plenários, de que foi 
relator o eminente Ministro MOREIRA ALVES, no exercício de controle difuso de 
constitucionalidade, já afirmou a existência de direito adquirido, apenas e tão-
somente, quanto a 7/30 do índice de 16,19 % sobre os vencimentos de abril e maio 
de 1988, não cumulativamente, mas corrigidos desde a data em que eram devidos, 
até seu efetivo pagamento.(...) 
7. Essa orientação do Plenário vem sendo reiteradamente seguida por ambas as 
Turmas, como referi no acórdão, de que fui relator na 1ª Turma (R.E. 141.226, 
julgado em 18 de outubro de 1994), ficando a respectiva ementa assim expressa: (...) 
8. Nesse precedente. Aludi a outros de ambas as Turmas: R.E. nº 141.245, rel. 
Ministro MOREIRA ALVES, DJUde 09.09.94, pág. 23.444; R.E. nº 143.683, rel. 
Ministro CARLOS VELOSO; DJU de 02.09.94, pág. 22.722. 
9. Como se tratava, em todos esses casos, de controle difuso de constitucionalidade, 
o direito adquirido aos 7/30 dos 16,19 %, nos meses de abril e maio de 1988, podia 
ser reconhecido, na solução dos casos concretos em julgamento. 
10. No caso presente, porém, é argüida a inconstitucionalidade, em tese, de ato 
normativo e este não pode ser modificado, em sua redação, pelo Supremo Tribunal 
Federal, no exercício de controle concentrado de constitucionalidade. (STF. ADI 
696/DF.20.09.95.Rel. Min. Sydney Sanches) 

 

Trecho da Ementa: 

5. Em se tratando, porém, na Ação Direta de Inconstitucionalidade, de processo 
objetivo, em que apenas se discute a validade, ou não, do ato normativo impugnado 
(em tese), e não podendo o STF, como legislador negativo, alterar texto das normas 
impugnadas, resta-lhe a declaração, pura e simples, da inconstitucionalidade. 6. 
Ação Direta julgada procedente, declarada, assim, inconstitucional a Resolução nº 
17.690, de 12.11.1991, do TSE. (STF. ADI 696/DF.20.09.95. Rel. Min. Sydney 
Sanches) 

 

Os excertos mencionados assinalam, que a Corte Excelsa entende que deve ser mais 

resistente, quanto a sua própria atuação como legislador postivo, nos julgamentos exarados 

em sede de controle concentrado, onde os efeitos serão definitivamente erga omnes, do que 

no regime difuso, onde o recohecimento de direitos para situações particulares não produzem 

o mesmo impacto no ambiente jurídico. 

Nesse caso, transparece nesse entendimento, mais um reforço, para demonstração da 

viabilidade da obtenção de decisão judicial com o conteúdo da Solução Proposta, por percurso 

no regime de controle difuso. 
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Em síntese, reunindo os estudos realizados nesta Seção e na Seção 13.1, entende-se 

demonstrados argumentos substantivos, satisfatórios e suficientes, para fundamentar a 

VIABILIDADE JURISPRUDENCIAL da Solução Proposta na Seção 4.3. Esta viabilidade 

jurisprudencial se compõe com os fundamentos de direito material expressados nos Capítulos 

7, 8, 9 e 11 e à viabilidade processual estudada nos Capítulos 10 e 12. 

A Solução Proposta, então, se fortalece em convencimento, porque não elaborada por 

meio de um eventual ‘direito livre’546, mas porque assentada em embasamento axiológico, 

hermenêutico e processual demonstráveis e ratificada por acervo jurisprudencial efetivo. 

Reitere-se, que a modalidade da decisão com o conteúdo da Solução Proposta é de 

‘sentença redutiva’, ou seja, sentença declarativa de inconstituconalidade parcial, que retira a 

validade de parte da norma, mas sem nada lhe acrescentar. Nessas situações o Poder 

Judiciário não atua como legislador positivo, mas apenas neutraliza e restaura a harmonia do 

ordenamento pela exclusão de dispositivo anômalo. 

As sentenças que declaram inconstitucionalidade parcial e promovem extensão de 

benefícios são as ‘sentenças aditivas’, vistas na Seção 13.2, que produzem a extensão de 

benefícios, ou assim determina ao legislador, mas que não são praticadas na jurisprudência 

constitucionalista brasileira. Nessas sentenças, o benefício deferido é implantado 

imediatamente em favor dos sujeitos equiparáveis, que não podem impedi-lo ou rejeitá-lo. 

Outros dois argumentos jurisprudenciais previsivelmente lançáveis contra a 

suficiência e validade da Solução Proposta, que seriam: - a dependência funcional dos 

programas dos limites temporais, e  - o risco de desequlíbrio orçamentário, também não se 

sustentam, como demonstrado na Seção 13.3. 

                                                 
546 “Por isso, deve ser firmemente precisado que os limites substanciais não são completamente privados de 
eficácia: criatividade jurisprudencial, mesmo em sua forma mais acentuada, não significa necessariamentre 
‘direito livre’, no sentido de direito arbitrariamente criado pelo juiz do caso concreto. Em grau maior ou menor, 
esses limites substanciais vinculam o juiz, mesmo que nunca possam vinculá-lo de forma completa e absoluta.” 
CAPPELLETTI, Juízes Legisladores ?, 1999, p. 26 
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A dependência funcional dos programas de seus limites temporais não ocorre, porque 

o objetivo - declarado - dos Programas é o estímulo à atividade econômica com o resgate de 

passivos fiscais pendentes, e este objetivo permanece sendo atendido. O risco de desequilíbrio 

orçamentário também inexiste, porque isso só aconteceria, na remota possibilidade de 

contribuintes regulares resolverem ‘construir’ passivos fiscais, para aproveitamento futuro dos 

programas, assumindo os riscos e gravames que a irregularidade fiscal impõe sobre os 

contribuintes omissos. 

Por fim, restaria a possibilidade dos juízes, tribunais ordinários e mesmo do Pretório 

Excelso, resolver pela validade da discriminação realizada pelos programas, como não 

ofensiva à Isonomia, e pela regularidade dos limites temporais. 

 Acontece que a violação do sistema de valores constitucionais pelos Programas é 

flagrante, atingindo diretamente a Isonomia Tributária e o Princípio da Livre Concorrência, e 

de modo oblíquo, os Princípios Republicano, da Moralidade Pública e da Segurança Jurídica, 

além de deformar o exercício estatal da função incentivo, praticada através de instrumentos 

inidôneos e descompassados com a função planejamento, como se mostrou neste trabalho. 

Registre-se que a violação da Isonomia pelos Programas se agrava ainda mais, quando 

se recorda os famigerados dispositivos penais dos Programas547, não abordados neste trabalho, 

cuja eventual aplicação a outros crimes equiparáveis, por critério de Isonomia, conduziria a 

efeitos imprevisíveis, que recomendam a sumária extirpação daqueles dispositivos, que o 

Supremo reluta em realizar, quando mantém sem julgamento a ADI nº 3002-7. 

   

                                                 
547 “A recente lei nº 10.684/03 foi além da anterior 9,249/95. Não contente com os favores já concedidos aos 
sonegadores de tributos, a nova Lei veio estabelecer (art. 9º) a possibilidade de suspensão da pretensão punitiva 
do Estado, referentemente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2º, da Lei nº 8.137/90, e nos arts. 168-A e 337-A, 
do Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes 
estiver incluída no regime de parcelamento (REFIS). Refira-se que inexiste semelhante favor legal aos agentes 
acusados da prática dos delitos dos art. 155, 168, caput, e 171 do Código Penal, igualmente crimes de feição 
patrimonial não diretamente violentos.” STRECK, Hermenêutica Jurídica e(m) Crise, 2004, p. 283 
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 Entretanto, a subjetividade dos juízos, por mais privilegiados que sejam, podem 

resultar em decisões surpreendentes, controversas e até contraditórias. Nesse caso, seria 

curioso conhecer os argumentos jurídicos que fundamentariam decisão de acolhimento da 

constitucionalidade isonômica dos programas, que talvez, poderia buscar apelo na - tolerância 

jurídica - como licitude atípica548.  

 

... Uma Crítica da PROBABILIDADE de acolhimento da Solução Proposta 

 

 Nesta Seção 13.4, completou-se o conjunto de elementos técnicos necessários para 

justificar a necessidade e a viabilidade da Solução Proposta para ajuste dos Programas de 

Recuperação Fiscal à Constituição, que consiste, em resumo, no acionamento judicial de 

pleito de inclusão extemporânea de contribuinte em algum dos Programas, registrando seu 

compromisso com as contraprestações legais exigidas e sua incapacidade de solver passivo 

fiscal pelos meios ordinários.  

 A Solução Proposta prevê a provocação de incidente de constitucionalidade no 

controle difuso, no qual o contribuinte interessado postula igualdade de tratamento tributário 

com respeito a benefícios. 

Os estudos desenvolvidos ao longo do trabalho demonstraram o conflito dos 

Programas com normas nucleares do sistema constitucional, que confirma, no aspecto do 

direito material, a necessidade de ajuste da vigência dos programas no ordenamento.  

 

                                                 
548 “3) El tercer supuesto tiene lugar cuando en un determinado caso se dan las razones que justifican la regla 
prohibitiva, pero en un grado tan mínimo que parece injustificado que el alcance de la regla llegue a cubrir el 
caso en cuestión. En este último supuesto vendria a operar, a nuestro juicio, algo así como un principio de 
tolerância. Veamos esta cuestión con cierto detenimiento, esto es, indaguemos si cabe hablar de tolerância como 
concepto propriamente jurídico.” ATIENZA & MANERO, Ilícitos Atípicos, 2000, p. 116 
“Ahora bien, en el planteamiento de Garzón Valdés, que nos parece esencialmente acertado, hay algo que llama 
la atención: él habla de tolerancia moral, religiosa, filosófica, científica, política, estética o de convenciones y 
modas (Garzón Valdés, 1993. 406) pero no de tolerância jurídica.” Idem, p.117 
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Em seguida, investigou-se a existência de um roteiro processual capaz de permitir o 

percurso de uma ação judicial com a postulação formulada nos termos da Solução Proposta, 

que se mostrou cabível, através do instrumento da ação ordinária e pelo regime de controle de 

constitucionalidade difuso. 

Em reforço, enfrentou-se as eventuais dificuldades previsíveis, nos termos da 

jurisprudência constitucionalista vigente, capazes de obstruir o sucesso da demanda, e 

também restou revelada a viabilidade de sustentação da Solução Proposta, por utilização 

concatenada de entendimentos judiciais latentes. 

Contudo, apesar de demonstrada a VIABILIDADE da produção da Solução Proposta 

na realidade jurídica efetiva, convém registrar reticência quanto à PROBABILIDADE da sua 

tramitação com sucesso. 

Os primeiros indícios dessa improbabilidade podem ser encontrados na remota 

alternativa de ajuste legislativo e pela inexistência de alarde quanto à flagrante violação à 

Isonomia constitucional, uma vez que esta violação prejudica interesses difusos e 

desorganizados no meio social.  

Por isso os programas vigoram pacificados, porque nunca se formou um auditório549 

de consciências a ser convencido, que exija uma motivação de justiça para a preservação ou 

condenação dos programas. 

No âmbito do Poder Judiciário, as dificuldades são deduzidas da inexistência de 

qualquer provocação no controle concentrado, com respeito da violação da Isonomia 

Tributária ou mesmo no controle difuso, com tramitação completa. 

 

                                                 
549 “A motivação se adaptará ao auditório que se propõe persuadir, a suas exigências em matéria de direito e de 
justiça, à idéia que ele se forma do papel dos poderes do juiz no conjunto das instituições nacionais e 
internacionais. Como essa concepção varia conforme as épocas, os países, a ideologia dominante, não há verdade 
objetiva a tal respeito, mas unicamente uma tentativa de adaptação a uma dada situação.” PERELMAN, Ética e 
Direito, 2002, p. 570. 
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Em adendo, a única provocação no controle concentrado de constitucionalidade, a 

ADI nº 3002-7, ainda em trâmite, dirigida para combater violação de interesses sociais ainda 

mais relevantes, na seara criminal, não parece causar impacto sobre a Corte Excelsa, que se 

delonga por dois anos para apreciação do feito, deixando consolidar efeitos indesejáveis e 

irreparáveis da vigência viciada dos programas. 

Nesse caso, consolida-se também no inconsciente jurídico a admissão de 

razoabilidade550 dos programas, mesmo diante de anomalias aberrantes, como a inexistência 

de prazo máximo para o REFIS. 

 Assim, o eventual acionamento de pleito contendo a Solução Proposta  através do 

regime de controle difuso, provavelmente se estancaria no julgamento dos tribunais ordinários 

de 2º grau, pela ausência de precedentes que fundamentassem solução inovadora. 

Caso a lide alcance o Pretório Excelso, também corre risco de desfecho desfavorável, 

em razão da ausência de uma opinião pública ou técnica interessada no desfecho da questão, e 

certamente resultando em julgamento que atribua pouca importância à questão, apesar do 

sobranceiro valor da Isonomia em jogo, ou, mais provável, que se aferre ao argumento do 

legislador negativo, mais cômodo. 

Sendo assim, resta concluir que a Solução Proposta apresenta viabilidade processual e 

jurisprudencial para angariar sucesso de julgamento, mas não revela probabilidade 

convincente de acolhimento, por razões que induzem a indagações de natureza sociológico-

jurídica mais profundas, fora do alcance deste trabalho. 

 

 

 

 
                                                 
550 “O caráter desarrazoado de uma decisão apela para critérios que são menos jurídicos do que sociológicos: é 
desarrazoado o que a opinião pública não pode aceitar, o que ela sente como manifestamente inadaptado à 
situação ou contrário à eqüidade.” Idem, p. 566. 
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CAPÍTULO 14 – DOS EFEITOS APLICATIVOS DA SOLUÇÃO PROPOSTA 

 

 A solução proposta significa, por si só, substancial alteração no tratamento jurídico 

atribuído a contribuintes inadimplentes, com débitos posteriores ou anteriores ao 

encerramento de prazo de adesão ao REFIS e ao PAES. 

 Isso, porque o lançamento, encerramento da adesão e permanência de benefícios dos 

planos, em períodos de tempos diferentes, produzem variedades de contribuintes, distintivos, 

sobretudo, em função do período a que correspondem seus débitos. Assim, há contribuintes 

que aderiram ao REFIS, outros que aderiram e foram exclusos, outros que nunca aderiram, 

outros que aderiram ao PAES, etc. 

Urge, então, que se delimite os efeitos aplicativos diferenciados que a solução jurídica 

proposta deve vir a produzir, para cada situação de contribuinte, com relação aos programas. 

 Nesse sentido, retorna-se então às possibilidades iniciais de solução, recordando-se 

que os Programas de Recuperação Fiscal, desde a origem, beneficiaram os contribuintes 

inadimplentes e que, em seguida, tratam desigualmente contribuintes que estão em situação 

igual, salvo o lapso temporal do momento do débito. Deduz-se então, de início, duas possíveis 

soluções corretivas: 1) a declaração de inconstitucionalidade dos Programas, por violação à 

isonomia tributária  e  2) a extensão de benefícios aos demais contribuintes, através de dois 

possíveis roteiros:  2.a - pela ‘compensação’ dos que estavam adimplentes no momento do 

lançamento e   2.b - permitindo a adesão extemporânea dos interessados nos Programas. 

Quanto à alternativa 1, como já foi visto neste trabalho, além da imobilidade dos 

legitimados ativos, há o risco latente de intermináveis reclamações judiciais de direitos 

adquiridos, diante dos efeitos já produzidos e irreparáveis, que se constituem em realidade 

relevante para a tentativa de compatibilização das normas dos Programas para com a Carta 

Magna e a regulação daqueles efeitos. 
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Em seguida, não se subestime as dificuldades para os controles administrativos fiscais, 

causado pelo impacto de uma decisão dessa natureza, que exigiria a revisão escritural de todos 

os sistemas de apuração de débitos e amortizações da Fazenda Nacional, desde o ano 2000. 

Quanto à alternativa 2.a, observe-se que a eventual ‘compensação’ de benefícios 

também se apresenta como problemática, uma vez que dificilmente será alcançada uma 

igualdade aritmética ou econômica demonstrável, que seria a única justificativa capaz de 

apaziguar em definitivo as expectativas de igualdade. Nesse caso, seria mais sensato suspeitar 

que esta ‘compensação’ trouxesse ainda mais desigualdades. 

Acrescente-se ainda que o momento da ‘compensação’ dos contribuintes então 

adimplentes seria o da edição dos Programas, ora totalmente ultrapassado, e que a solução da 

compensação não atende aos contribuintes que se tornaram inadimplentes após a data limite 

de adesão, que se encontram em situação equivalente aos inadimplentes aderentes em tempo. 

Admite-se, então, somente a viabilidade da alternativa 2.b, que consiste no simples 

desconhecimento da data limite de adesão aos Programas, que não agride a presunção de 

constitucionalidade daqueles, e autoriza a possibilidade de aproveitamento de seus benefícios 

aos demais contribuintes, se for de seu interesse. 

Por esse roteiro 2.b, os Programas passam a ser reconhecidos como constituintes de 

regimes jurídicos tributários especiais, de vigência concomitante com o regime convencional 

de tributação, mantidos em permanente oferta aos contribuintes interessados, mediante a 

oneração de encargos assumidos por livre vontade. 

Nesse caso, os contribuintes adimplentes, aos quais eventualmente interessa aproveitar 

as regras dos Programas, podem simplesmente assumir a omissão de recolhimento fiscal, com 

seus riscos de penalidades e restrições de regularidade, construindo um passivo tributário, 

que, mais tarde, seria oferecido ao regime de recuperação fiscal.  
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Observe-se que, assim, a Isonomia Tributária seria restaurada, porque não há diferença 

entre a natureza da dívida tributária anterior ou posterior à data limite para adesão ao regime 

dos Programas, que então estabelecem apenas uma casta de contribuintes ‘privilegiados’, que 

puderam ter suas dívidas aliviadas, somente porque foram constituídas em determinado 

período de tempo.  

Os que não lograram tal sorte, posto que, alcançados pelos infortúnios econômicos 

depois do fim do prazo de adesão, têm que se contentar com o regime convencional, que 

nunca deixou de existir. Para esses, talvez seja mais sensato esperar por mais um novo ‘Refis 

3’ ou ‘Refis 4’, mas, mesmo assim, ainda há o problema da certidão de regularidade para 

licitações e financiamentos oficiais. 

A alternativa de inutilização da data limite de adesão aos Programas, portanto, é a 

solução a ser buscada na via judicial, preferencialmente no controle difuso, que assume 

viabilidade jurisprudencial, sobretudo, pela natureza redutiva da solução, associada à eventual 

ponderação realizada entre os princípios da Isonomia e Separação dos Poderes, conforme 

jurisprudência excepcional do STF. 

Admitida a aplicação da Solução Proposta para restabelecer a Isonomia Tributária 

infringida pelos Programas, esta resultará nos seguintes efeitos para as diferentes 

peculiaridades de contribuintes, subdivididas em 6 (seis) situações: 

Situação 1 – O contribuinte que incorreu em passivo tributário após as datas limites de 

admissão aos Programas.  

Será facultada a adesão, ao REFIS ou ao PAES, segundo sua conveniência, sujeitando-

se a seus rigores, uma vez que os programas se tratam de regimes especiais de tratamento de 

passivo tributário, paralelos ao regime convencional. 
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Situação 2 – O contribuinte que tinha débitos antes da data limite dos Programas mas preferiu 

não aderir.  

Este contribuinte também deverá ser naturalmente admitido aos Programas, porque 

não essencialmente realizou uma opção, quando não aderiu aos Programas em tempo, mas 

apenas se esquivou de condições de adesão severas que não lhe interessavam. Contudo, sua 

situação financeira pode ter sofrido agravamento de débitos fiscais, que então torne atrativa a 

adesão ao regime dos Programas. 

Da mesma forma ocorrerá com o contribunte que confessou apenas parte dos débitos 

já existentes, na adesão a algum dos Programas, desde que não tenha movido ações judiciais 

contra estes. 

3 – Situação 3 - O contribuinte que aderiu a qualquer dos dois planos, mas foi excluído 

porque descumpriu as regras do regime, sobretudo as de inadimplemento 

Este não poderá retornar, ainda que por débitos posteriores à data fatídica, como 

previsto nas próprias leis dos programas. Registre-se que o descumprimento desta regra, 

levará ao desvirtuamento completo do Programa original, como vem acontecendo com o 

SIMPLES.  

O impedimento de novo parcelamento existe, inclusive, no regime convencional, para 

aqueles que descumpram mais de duas vezes com o primeiro parcelamento acordado. Da 

mesma forma ocorre para aqueles que converteram a adesão ao REFIS em adesão PAES, 

como autoriza a lei nº 10.684/2004, de todo modo, irreversível. 

Na mesma lógica, porém, quem for excluído de um dos Programas, poderá aderir 

ainda ao outro, porque os programas devem funcionar como regimes especiais paralelos, 

disponível aos que assumam suas condições. 

Situação 4 – Os contribuintes que estão participando dos Programas desde a origem e estão 

regulares. Estes assim permanecem, sem qualquer turbação de seus direitos e obrigações. 
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Situação 5 – O contribuinte que aderiu de início e permanece nos Programas, caso 

eventualmente tenha incorrido em outros débitos posteriores à data limite. 

 Logicamente essa situação não pode acontecer, porque uma das condições para 

permanência nos Programas é a estrita regularidade para com  recolhimento dos tributos 

atuais, enquanto se permanece nos Programas. Ora, se a regularidade  de recolhimento é 

condição de permanência, qualquer débito posterior à adesão, ainda que por erro escusável, 

implica em exclusão dos programas, ou então em recolhimento imediato segundo o regime 

ordinário. 

Situação 6 – O contribuinte que se retirar dos Programas por livre e espontânea vontade 

também não pode retornar, porque a saída espontânea sugere o alcance da recuperação fiscal 

tencionada e o aproveitamento da oportunidade, que não pode ser franqueada ao sabor dos 

interesses dos contribuintes, salvo a adesão ao outro Programa. 

Pelos efeitos da Solução Proposta, analisados nas situações acima, percebe-se que os 

Programas de Recuperação Fiscal funcionariam, de fato, como regimes paralelos de 

favorecimento tributário, alternativos e não compulsórios, para contribuintes inadimplentes, 

sob um regime transacional estipulativo de direitos e obrigações entre as partes, que deve 

estar disponível aos interessados sem estabelecer discriminações desprovidas de fundamento 

constitucional. 

Nesse caso, elimina-se a principal desajuste jurídico dos Programas, que consiste na 

discriminação entre contribuintes, que ocorre pelo critério temporal, insuficiente para 

estabelecer diferenças de desfrute de direitos tributários.  

Um segundo desajuste, que se refere ao benefício dos infratores sem compensação aos 

bons pagadores, estaria reequilibrado pela possibilidade oferecida a esses bons pagadores de 

contarem com disponibilidade de um regime especial equivalente ao dos Programas, cuja 
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duração seria permanente, para socorrê-lo quando de uma eventual inadimplência, desde que 

se submetendo às condições legais. 

O terceiro desajuste, que consiste na intervenção defeituosa na livre concorrência de 

mercado, com auxílio externo oficial aos agentes perdedores, estaria também reequilibrada 

pela opção estratégica virtualmente disponível aos adimplentes de pouparem os recolhimentos 

tributários, por seu próprio risco, para, mais tarde, desfrutar de regime mitigado de 

parcelamento. 

Destaque-se, porém, que a Solução Proposta não resolve uma das desigualdades 

injustas e latentes, no que diz respeito ao REFIS, que não permite a adesão de Pessoa Física. 

Nesse caso, a discriminação odiosa permanece, em razão do objetivo declarado do Programa, 

que se destina a fornecer ‘estímulo à atividade econômica’, sugerindo opção preferencial e 

objetiva por atividade organizada na forma de empresas. No caso, do PAES, que admitiu a 

inclusão de Pessoa Física, a Solução Proposta também se aplica a contribuintes dessa 

natureza. 

A Solução Proposta também não se presta para eliminar a anomalia jurídica da 

inexistência de prazo determinado ou determinável para permanência no REFIS. 
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15 - CONCLUSÕES  

 

 No desenvolvimento desta Tese, nos propomos a investigar o sensível CONFRONTO 

dos Programas de Recuperação Fiscal com a ISONOMIA e outros valores guarnecidos no 

sistema constitucional, registrar a NECESSIDADE de se encontrar uma SOLUÇÃO 

JURÍDICA capaz de restaurar a vigência dos programas com a efetividade da Constituição, e 

demonstrar a VIABILIDADE material e processual da Solução Proposta. 

 O CONFRONTO dos Programas com a Constituição se manifesta quando se observa 

que estes oferecem benefícios fiscais especiais a contribuintes indeterminados, mas que 

estejam na condição de inadimplentes, no momento do lançamento dos Programas, e 

impedindo o acesso de outros contribuintes, que estão regulares naquele momento, e que não 

desfrutarão da mesma oportunidade de socorrer-se daqueles benefícios especiais. 

 Trata-se então de discriminação contra a igualdade de oportunidades e da igual 

contribuição no sustento dos encargos públicos, afetando o Princípio da Igualdade 

constitucional, exatamente no sensível componente essencial da Isonomia Tributária. 

 Registre-se ainda, que nenhum dos Programas traz qualquer vantagem compensatória 

a outros contribuintes, que não estavam inadimplentes no momento dos seus lançamentos, 

nem para outros que eventualmente se tornem devedores após encerramento do prazo de 

adesão. 

Nesse caso, a discriminação se efetua por operação conjunta de dois fatores, a 

inadimplência e o limite temporal, restringindo a oportunidade de aproveitamento dos 

benefícios especiais dos Programas, àqueles contribuintes que lograram a ‘sorte’ de estar em 

situação de inadimplência no período limitado de oferta dos Programas. 
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O pressuposto inadimplência, em si mesmo, não constitui fator inidôneo para 

realização de discriminações em nenhum ordenamento jurídico, onde este pressuposto motiva, 

comumente, a aplicação de sanções e restrições de direitos.  

Contudo, seu aproveitamento para discrímen se torna insidioso, quando a contrapartida 

para  a situação jurídica - inadimplência -, seja o favorecimento especial, como praticam os 

Programas, em efeito manifestamente contrário à lógica jurídica e moral mais simples, 

beneficiando os infratores e sem incentivo compensatório ou benefício maior aos 

contribuintes regulares. 

 A constatação do confronto dos Programas com a Isonomia constitucional induz que 

também subsiste violação de outros componentes do sistema de valores da Constituição, neste 

caso, o Princípio Republicano e o Princípio da Moralidade Pública. 

Os programas agridem o Princípio Republicano porque distribuem encargos públicos 

tributários de modo defeituoso, aliviando encargos de infratores inadimplentes e mantendo 

onerados os contribuintes regulares, desvirtuando inteiramente o equilíbrio no desfrute de 

direitos e suporte deveres, inerente ao igualitarismo republicano. 

Atentam contra a Moralidade Pública, princípio constitucional implícito e difuso, 

porque traem a confiança social quanto a encargos fiscais, quando alteram, para atenuar, as 

sanções aplicáveis às infrações tributárias, sem benefício efetivo ou compensatório aos 

contribuintes leais. 

O lançamento dos Programas também significa atentado ao Princípio da Segurança 

Jurídica, porque, quando implantados, implicaram em desfazimento dos efeitos jurídicos 

aplicáveis a situações passadas, realizada sob regime legal de presumida certeza  

Entretanto, observe-se que, quanto ao Princípio da Segurança Jurídica, qualquer 

solução jurídica atual estará compelida a considerar a vigência e eficácia pacífica dos 

Programas desde seu lançamento, atribuindo direitos lícitos aos aderentes e produzindo 
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efeitos irreparáveis como, por exemplo, a eventual quitação do passivo por alguns aderentes, 

contando com os benefícios. 

Anote-se ainda, que os Programas promovem a retroatividade de lei benigna, ainda 

que na modalidade inautêntica, situação especial em que o ordenamento admite a operação 

retrospectiva da lei, embora sempre de aplicação delicada e controversa. 

Assim, quanto ao Princípio da Segurança Jurídica, registra-se sua violação pelos 

programas, no entanto, há de se considerar a atuação do mesmo Princípio, em favor de 

aderentes, quando da busca da solução jurídica.  

O CONFRONTO dos Programas com a Constituição também pode ser assinalado no 

que diz respeito às normas programáticas da ordem econômica. 

De início, observa-se que os programas atuam sobretudo através de normas de 

moratória especial e anistia, que são admitidas no ordenamento jurídico somente para 

situações que justifiquem seu regime excepcional, a exemplo de calamidades, ou assistência 

localizada territorial. 

Todavia, os Programas declaram seu objetivo de estímulo à atividade econômica 

através do resgate facilitado de passivos fiscais pendentes, mas não assinalam qualquer 

situação de excepcionalidade ponderável que os justifique, mesmo porque, boa parte da 

deterioração do ambiente econômico e do incremento daqueles passivos fiscais, decorre 

exatamente da carga tributária excessiva imposta pelo governo.  

Desse modo, não há possibilidade de encontrar justificativa de excepcionalidade nas 

agruras do ambiente econômico, que, em verdade, não são excepcionais nem passageiras, mas 

permanentes, destacando-se ainda, o incremento da carga tributária. 

No entanto, apesar da restrição legal e constitucional para a aplicação de normas de 

benefícios como aquelas dos Programas, estes não obedecem ao regime da excepcionalidade, 

mas, do contrário, são implantados sob regime de generalidade. 
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Ainda assim, mesmo implementados sob um regime inadequado para a natureza das 

normas de benefícios que oferecem, os programas burlam também as regras corriqueiras do 

regime de generalidade, quando estabelecem limitação efetiva contra a real igualdade de 

oportunidades de aproveitamento genérico, isto é, para todos os contribuintes, das facilidades 

dos programas, em razão do  limite temporal.   

O desvio dos Programas com relação à ordem econômica constitucional se torna mais 

incompatível ainda, quando observado especificamente perante o Princípio da Livre 

Concorrência. 

Isso porque o Estado realiza, através dos programas, intervenção normativa nociva ao 

equilíbrio de mercado, quando oferece benefícios especiais para recuperação de contribuintes 

inadimplentes, isto é, contribuintes em situação de irregularidade fiscal,  sujeitos a limitações 

regulamentares para participação em oportunidades de negócios oficiais, como licitações e 

financiamentos, ou mesmo para livre operação. 

Do ponto de vista puramente econômico, observa-se que os Programas, em verdade, 

quando atribuem regularidade fiscal a inadimplentes, permitem sua reintrodução na 

competição do mercado, ou seja, reabilita-se agentes privados antes alijados, em detrimento 

dos contribuintes saudáveis, que, de algum modo, superaram as agruras do mesmo ambiente 

econômico.  

Isso significa a premiação do ineficiente e a penalização do virtuoso, em completa 

inversão do sentido justo de sucesso inerente ao liberalismo, sem esquecer do notório 

beneficiamento a infratores. 

Destaque-se ainda que a preservação da livre concorrência tornou-se um princípio 

expresso da Constituição, conforme alteração promovida pela EC nº 42/2003.   
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Por último, destaca-se mais uma incompatibilidade dos Programas com a ordem 

econômica constitucional, quando se verifica o conflito que estes estabelecem para o exercício 

estatal das funções de incentivo e planejamento. 

Diante de tantas anomalias dos programas perante o sistema constitucional, importa 

destacar, que isso acontece, em razão do objetivo velado dos Programas, que era o de  

aumentar as receitas do governo.  

Por causa disso, foram implantados com limite temporal de adesão, ou, do contrário, 

implicariam em risco de incentivar a inadimplência ‘programada’ de contribuintes regulares, 

neutralizando o eventual reforço de caixa desejado. Assim também seria, se os Programas 

estipulassem um dispositivo ‘compensatório’, com atenuações aos contribuintes regulares. 

Entretanto, esse fato revela a face mais insidiosa dos programas. Os Programas não 

são normas de recuperação econômica e fiscal que, por serem elaboradas desatentamente ou 

inadvertidamente, incorrem em violação da Isonomia Tributária. Os Programas são normas 

que apenas funcionam, porque e justamente porque, atentam contra aquela Isonomia.  

Isto significa que, qualquer tentativa de reequilíbrio da desigualdade que os Programas 

promovem, quando de seu lançamento, implicaria em perda de interesse para o governo, pelo 

risco de fracasso para o objetivo velado de reforço de receitas. 

 O CONFRONTO dos Programas com os princípios constitucionais axiológicos 

enunciados e com as normas  programáticas da ordem econômica se confirma, quando se 

utilizam os princípios instrumentais de interpretação constitucional, para investigação do 

contraste. 

O conflito dos Programas com a Constituição transparece primeiro, quando se intenta 

atender aos Princípios da Supremacia, da Unidade e da Efetividade da Constituição, que 

determinam a predominância desta, flagrantemente desrespeitada pelas normas dos 
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programas, que violam os princípios axiológicos e não se coadunam com as normas 

constitucionais da ordem econômica. 

Os Programas também desbordam da Razoabilidade e da Proporcionalidade, porque 

não atendem aos requisitos da eqüidade, da congruência e da equivalência, quanto ao 

primeiro, e nem aos requisitos da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em 

sentido estrito, quanto ao segundo. 

Entretanto, os Programas assumem natural Presunção de Constitucionalidade como 

normas legislativas formalmente perfeitas que são, e sua  vigência pacífica, desde o início, 

legitima os atos praticados sob sua vigência. Dessa forma, sua invalidação demanda outro ato 

legislativo ou processamento judicial competente de controle de constitucionalidade. 

A busca de uma solução jurídica, por qualquer dos caminhos, demanda que se observe 

o necessário equilíbrio na concorrência do mesmo Princípio da Segurança Jurídica, quando 

atuante em favor dos contribuintes em geral, desatendidos quando do lançamento dos 

programas, e em favor dos contribuintes inadimplentes que aderiram oportunamente aos 

programas, portadores de direitos lícitos. 

Nessa situação, trata-se de procedimento de Harmonização, a ser manejado para 

equilíbrio do mesmo Princípio em favor  de dois tipos de beneficiários e não de Ponderação, 

que ocorre quando do balanceamento de princípios diferentes. 

 A atuação do Princípio da Segurança Jurídica em favor dos aderentes aos programas e 

o Princípio da Presunção da Constitucionalidade, latente aos diplomas legislativos, sugerem 

então que se encontre uma solução jurídica  intermediária, que integre os Programas com o 

sistema constitucional, ou se admita uma Interpretação Conforme a Constituição satisfatória. 

 ATÉ AQUI, encontra-se exposto COMO ocorre o CONFRONTO dos Programas de 

Recuperação Fiscal com a Constituição, registrando-se a NECESSIDADE da busca de uma 
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SOLUÇÃO JURÍDICA, que determine sua extirpação do ordenamento, ou que se encontre 

uma solução que permita sua sobrevivência integrada com o sistema constitucional.  

A busca da SOLUÇAO JURÍDICA deve descartar a alternativa mais adequada, que 

seria a legislativa, porque, como se observa nos documentos das discussões parlamentares, a 

elaboração dos programas sempre se realizou sob pressão e iniciativa oportunista do Poder 

Executivo, aliada à conivência displicente do Poder Legislativo, que, além de tudo, nunca 

enfrentaram o problema da Isonomia. 

Seria pouco sensato esperar que estes mesmos Poderes venham a se movimentar para 

corrigir o que não lhes incomoda, senão quando, mais tarde, surgir outra ‘conveniência’ 

circunstancial ou conjuntural que torne ‘oportuno’ o ajuste ou extinção dos Programas. 

Contudo, neste ínterim, a Constituição permanecerá vulnerada, cabe então a  busca da solução 

judicial. 

 A Solução Judicial mais visível seria a simples declaração de inconstitucionalidade 

dos Programas, em razão do confronto com a Constituição e a retirada de sua vigência, com 

efeitos ex-tunc. 

Entretanto, a vigência permanente dos Programas, desde cinco anos atrás, apesar da 

flagrante agressão à Constituição, efetiva direitos em favor dos aderentes legitimados e deixa 

mesmo transparecer, de maneira falsa, a regularidade e razoabilidade dos Programas no 

ordenamento. 

 Essa realidade fática se transforma em fator relevante na construção de uma solução 

jurídica, porque os contribuintes aderentes desfrutam dos benefícios dos Programas de modo 

legal. Por conseguinte, resta inviabilizada a solução de retirada sumária dos Programas do 

ordenamento, pelo decreto de sua inconstitucionalidade.  
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Há de se encontrar então, preferencialmente, uma solução que permita a coexistência 

dos Programas no ordenamento e, ao mesmo tempo, restaure a efetividade dos princípios 

constitucionais violados. 

A SOLUÇÃO PROPOSTA concebida consiste na admissão judicial, caso a caso, de 

adesão extemporânea aos Programas, enquanto estes foram vigentes, a todos aqueles que se 

interessarem, a ser obtida justamente através do acionamento judicial, desde que comprovada 

a necessidade do contribuinte a um regime de recuperação fiscal especial, e desde que 

assumido o compromisso com as obrigações constritivas dos Programas.  

Em síntese, a Solução Proposta consiste no desconhecimento, na via judicial, dos 

limites temporais dos programas, franqueando a adesão em qualquer tempo de contribuintes 

interessados, que a requeiram na via judicial. 

 O fundamento material para a validade desta solução, pode ser deduzido da verdadeira 

natureza de Transação Fiscal dos programas. Isso, porque o complexo de benefícios dos 

Programas inclui fracionamento especial, juros subsidiados, anistia parcial e regularidade 

fiscal, fornecido em troca de confissão irrevogável de débitos, franquia de sigilo financeiro e 

recolhimento estrito de tributos correntes. 

Esta troca de interesses, voluntária para o contribuinte, assinala o regime de 

concessões recíprocas entre as partes, encerrando a incerteza do desfecho da relação jurídica 

latente, no sentido da extinção do passivo fiscal pendente, todos estes, elementos e efeitos 

característicos do instituto de Transação Fiscal, admitida no CTN. 

Nessa função, os Programas se constituem, em verdade, em regimes especiais de 

gestão partilhada de passivos tributários, e como tal, devem estar permanentemente 

disponíveis em oferta concorrente para qualquer contribuinte, que aceite suas regras e assuma 

as obrigações estipuladas para obter seus benefícios. 
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Ao lado, permanece vigente o regime ‘comum’, ou ‘parcelamento ordinário’, de 

sessenta meses, disponível aos que não se interessem em submeter-se aos rigores dos regimes 

especiais. 

Desse modo, estaria restaurada a generalidade da oferta dos Programas e a igualdade 

de oportunidades no acesso a seus benefícios, embora não aniquiladas todas as deformidades, 

como, por exemplo, o prazo indeterminado de permanência no REFIS. 

A VIABILIDADE PROCESSUAL da SOLUÇÃO PROPOSTA não encontra 

alternativa adequada no controle concentrado de constitucionalidade, porque os agentes 

legitimados para sua mobilização permanecem inertes. 

Ainda que houvesse acionamento judicial nesse sentido, observa-se que este roteiro 

estaria menos adequado, porque a Solução Proposta, inovadora, tem menos chance de 

prevalecer no controle concentrado, em razão do maior impacto político de seu potencial, 

sobretudo pelo caráter erga omnes, que implica em considerações mais cautelosas dos 

julgadores excelsos. Mesmo assim, observe-se que a via do controle concentrado não oferece 

qualquer vantagem para o tipo de Solução Proposta.  

Por sua vez, a solução através controle difuso, instrumentado por ação ordinária, 

atende plenamente os objetivos da Solução Proposta e sua aprovação em eventual julgamento 

original, não implica em favorecimento automático a outros beneficiários, senão às partes do 

caso concreto julgado. Outros interessados em aderir aos programas, estariam sujeitos a uma 

equivalente iniciativa judicial.  

Denote-se ainda, que a suspensão da parte dos programas que determina limite 

temporal de adesão, de acordo com a Solução Proposta, por meio de Resolução do Senado, 

também não é necessária nem desejável. 

Desse modo, o acolhimento da Solução Proposta, desconhecendo o limite temporal 

dos programas em cada caso concreto trazido ao controle difuso, não implica qualquer efeito 
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para os contribuintes em desfrute dos programas, que assim sossegados permanecem, sem que 

se produza nenhum efeito retroativo a regular. 

A VIABILIDADE  JURISPRUDENCIAL, em princípio, parece encontrar entrave na 

jurisprudência predominante do STF, que inadmite a extensão judicial de benefícios a sujeitos 

equiparados, eventualmente preteridos por omissão legislativa, porque o Judiciário não pode 

atuar como legislador positivo, em razão do Princípio da Separação dos Poderes, mesmo em 

nome de restabelecimento da Isonomia. 

As soluções admitidas na Corte Excelsa são: a declaração de inconstitucionalidade da 

lei, por ofensa a princípio constitucional ou a comunicação ao legislador, para que corrija a 

anomalia, porém sem prazos ou sanções. 

Entretanto, no acervo de decisões do STF é possível encontrar exemplos excepcionais 

de sentenças que privilegiaram a Isonomia, com extensão de benefícios a sujeitos preteridos 

em lei, mas equiparáveis aos atingidos pela lei. 

Isso demonstra, que o Princípio da Separação dos Poderes é apenas mais um princípio 

do sistema constitucional, ainda que sobranceiro, mas, ainda assim, quando concorrente com 

outros princípios de mesma estatura e circunstâncias afeitas à lide, pode e deve ser submetido 

ao procedimento da Ponderação para que se garanta a efetividade de toda a Constituição. 

A Solução Proposta se apresenta como uma sentença da modalidade redutiva, ou de 

inconstitucionalidade parcial, que apenas retira a validade de parte da norma e o obstáculo que 

impede que sujeitos, antes preteridos, tenham acesso a direitos especiais desfrutados por 

outros beneficiários que lhes são equiparáveis, mas apenas se isso for de seu interesse, o que 

não implica em extensão automática de benefícios.  

A extensão de benefícios é característica própria das sentenças intermediárias da 

modalidade aditiva, que não são absorvidas na jurisprudência constitucional brasileira.  
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Nesse caso, a técnica de invalidação da norma agressora da Constituição consiste na 

declaração de nulidade parcial, de utilização corrente pela Corte Excelsa, no regime difuso de 

controle de constitucionalidade. 

Por fim, destaque-se que os Programas não serão inutilizados funcionalmente pela 

retirada de seus limites temporais, porque o objetivo dos Programas é o estímulo à atividade 

econômica através da facilitação de resgate de passivos fiscais, e este objetivo, de uma forma 

ou de outra, permanece em realização, como desde a origem.  

O risco de agravo ao orçamento público também não se eleva, porque a admissão de 

contribuintes aos Programas através de decisões judiciais obtidas, após transcurso pelo regime 

de controle difuso, não importa em impacto imediato de perda de receitas, e até mesmo pode 

resultar em aumento de arrecadação. 

A Solução Proposta aplicada aos Programas deverá produzir efeitos diferentes em 

função da situação particular de cada contribuinte, em razão do período dos débitos que 

pretende incluir no regime dos Programas e se o contribuinte já esteve incluído antes nos 

Programas. 

Em última conclusão, registre-se porém que, apesar de demonstração cabal da 

NECESSIDADE de uma SOLUÇÃO JURÍDICA para integração dos Programas com a 

Constituição e da VIABILIDADE PROCESSUAL e JURISPRUDENCIAL atestadas para a 

Solução Proposta, remanesce reticência quanto à PROBABILIDADE de acolhimento da 

solução aviada na realidade jurídica efetiva. 

Isso, porque as agressões a valores sociais, representados nos princípios jurídicos 

constitucionais, a exemplo da Isonomia, demandam uma expressão consciente de indignação 

da sociedade como um todo ou de segmentos de interesses legítimos específicos, para que se 

mobilizem as instâncias estatais competentes. 
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Este fato social não acontece, em protesto contra os Programas, como atesta sua 

vigência remansosa no sistema jurídico, porque os interesses lesados são difusos e 

desorganizados. 

O estudo deste fato de caráter sociológico, com interferência reflexa sobre o equilíbrio 

de valores no sistema jurídico, não cabe neste trabalho. 
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