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1. Como conceituar o princípio da eficiência, em matéria 
tributária? Quais seus limites materiais? Ele é de observância 
obrigatória pelos três Poderes, ou apenas pela Administração 
Pública? 

O princípio da eficiência no direito administrativo foi in-
troduzido no país com a Emenda Constitucional n.° 19/1998. De 
rigor, sempre foi um princípio implícito ou decorrencial dos de-
mais princípios. É pressuposto da Administração Pública seja ela 
eficiente, seja na contratação de serviços públicos de terceiros, 
através dos certames licitatórios, seja pela escolha de seus servi-
dores por concursos públicos. 

Licitação e concurso público são mecanismos que permi-
tem o controle da aplicação de verbas orçamentárias e o termo 
"Administração" está a demonstrar que ao Estado cabe "adminis-
trar" os recursos públicos a bem da comunidade, ou seja, utilizar 
adequadamente dos recursos dos cidadãos e residentes para pres-
tar serviços adequados, diretos ou indiretos, à sociedade, através 
dos poderes constitucionais (políticos e burocráticos)('). 

Por esta razão, os princípios consagrados no direito admi-
nistrativo, da moralidade, legalidade, publicidade e impessoalida-
de, objetivam tornar o Estado eficiente. Sem moralidade pública, 

("Trabalho proferido no âmbito do XXXI Simpósio Nacional de Direito Tributário. 
(1) ALEXANDRE DE MORAES sobre o princípio escreve: "O princípio da eficiência compõe-

-se, portanto, das seguintes características básicas: direcionamento da atividade e dos ser-
viços públicos à efetividade do bem comum, imparcialidade, neutralidade, transparência, 
participação e aproximação dos serviços públicos da população, eficácia, desburocratização 
e busca da qualidade" (Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, Ed. 
Atlas Jurídico, 2002, São Paulo, p. 790). 
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o Estado vê suas instituições fragilizadas, pois os representantes 
do povo terminam mais se auto-prestando serviços do que servin-
do à Nação. Se não estiverem sujeitos, rigorosamente, ao império 
da lei, o Estado não será um Estado de Direito. Sem publicidade, 
os cidadãos desconhecerão o que ocorre na Administração Públi-
ca e acabarão por não ter instrumentos para controlá-lo. E sem a 
impessoalidade, corre, o Estado, o risco de beneficiar os amigos 
do rei e perseguir os inimigos, tornando-se, o Estado Democráti-
co de Direito, um arremedo do idealizado pelo constituinte(2). 

À evidência, todos estes princípios levam ao princípio da 
eficiência. Se a Administração Pública não for eficiente, à nitidez, 
os representantes do povo não estarão correspondendo à expecta-
tiva da sociedade e não serão autênticos servidores públicos. 

Não há como estudar o Estado de Direito sem que tenha ele 
sede, alicerce na eficiência, requisito exigido pela sociedade para 

Escrevi sobre o mais relevante de todos os princípios o seguinte: "Um exame mais 
pormenorizado dos quatro princípios demonstra que, de rigor, todos terminam por desaguar 
na moralidade pública. O princípio da legalidade reveste todo o sistema jurídico do país. O 
artigo 5.0, inciso!, da Constituição Federal elenco, como seu alicerce, a obediência à lei, que, 
nos regimes democráticos, aprovada pelos representantes do povo, garante a ordem, oferta 
segurança e protege os cidadãos. 

Dizer, pois, que os administradores devem cumprir a lei — é reiterar formulação essen-
cial e postada no mais relevante artigo da Constituição Federal, que voltada está ao cidadão 
mais do que àqueles que o devem servir. 

Por outro lado, determinar que o administrador público deve ser impessoal, pois está 
à disposição da sociedade, não podendo privilegiar amigos, parentes ou interesses em detri-
mento do bem servir, é afetar faceta da ética administrativa, sendo, pois, a impessoalidade 
dimensão parcial da moralidade. 

O mesmo se dá com o princípio da publicidade. Exceção feita às questões de segu-
rança nacional, os atos administrativos devem ser transparentes, não se admitindo decisões 
escusas, resoluções de gaveta, visto que o administrado não pode desconhecer as regras da 
Administração. 

O princípio da moralidade administrativa é, portanto, princípio essencial. O mais re-
levante, aquele que se destaca de forma absoluta. Que torna a Administração confiável perante 
a sociedade e que faz do administrador público um ser diferenciado. 

Quem presta concurso para servir ao povo, sabe de antemão que sua probidade dever 
ser absoluta, pois seu exemplo é fundamental para que as instituições sejam estáveis. 

Por esta razão, houve por bem o constituinte tornar o princípio da moralidade o mais 
relevante do concerto daqueles que perfilam a Administração Pública, não havendo setor des-
ta, direta ou indireta, que não deva ser por ele revestido" (Pesquisas Tributárias, Nova Série 
n. 2, O princípio da Moralidade no Direito Tributário, 2.° ed., 1998, Ed. Centro de Extensão 
Universitária e Ed. Revista dos Tribunais, pp. 18/20). 
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que sejam os cidadãos servidos pelo governo e não o governo pe-
los cidadãos. Em outras palavras, como os recursos do Estado não 
são do governo, mas da sociedade, o que se torna um imperativo 
é que a Administração seja eficiente. 

Por esta razão, sempre entendi que o princípio da eficiência 
é um corolário natural dos demais princípios e que já estava pre-
visto, como princípio implícito, no texto original da Constituição 
de 1988, assim como em todos os demais textos constitucionais 
anteriores. 

Para mim, o princípio da eficiência pode ser definido como 
"a obrigação da Administração Pública de utilizar os recursos pú-
blicos do Estado com a maior pertinência e adequação possível 
em prol da sociedade". A ineficiência do político deve ser punida 
com a não reeleição e a do burocrata, com processo administrati-
vo, por desídia ou desvio de finalidade. 

Em matéria tributária, o princípio da eficiência deve ser exa-
minado à luz de 3 aspectos: 1) capacidade dispenditiva do Estado, 
que deve estar vinculada à correta utilização dos tributos arreca-
dados a bem da comunidade; 2) justiça da tributação e geração 
de desenvolvimento econômico e social, pela exata detecção dos 
limites da capacidade contributiva e das imposições e estímulos 
necessários para que a sociedade progrida; 3) justo combate à so-
negação, para que não gere descompetitividade. 

Qualquer desfiguração de um dos 3 fatores administrativos 
acaba por provocar descompassos em todos eles. 

O princípio da eficiência, em matéria tributária, portanto, 
pode ser definido como "a adoção de política tributária com me-
canismos e instrumentos legais capazes de gerar desenvolvimen-
to e justiça fiscal, sendo, pois, a arrecadação, mera conseqüência 
natural e necessária, para que, sem ferir a capacidade contribu-
tiva, gere serviços públicos à comunidade proporcionais ao nível 
impositivo. 

Os limites materiais estão nos princípios da capacidade 
contributiva, do efeito não confisco, da isonomia e da proporcio-
nalidade entre o nível da arrecadação e a extensão e qualidade dos 
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serviços públicos, diretos ou indiretos, retornados à sociedadeo). 
E, à evidência, por ser um princípio extensivo a toda a Ad-

ministração Pública (arts. 37 a 43 da Constituição Federal) — in-
clusive ao Poder Judiciário e ao Legislativo, aos quais são voltadas 
algumas das disposições constitucionais do capítulo VII do Título 
III da lei suprema —, o princípio da eficiência, que se encontra 
elencado no "caput" do art. 37, é aplicável a todos os 3 Poderes, 
sendo de observância obrigatória. 

Seria, de resto, um contra-senso afirmar que o princípio da 
eficiência deveria ser apenas de obrigatória observância pelo Po-
der Executivo, podendo ser os demais poderes ineficientes!!!! 

Como homenagem à inteligência dos constituintes, tal con-
clusão seria acintosa, razão pela qual absolutamente inaceitável. 

O princípio da eficiência deve, portanto, informar aos 3 Po-
deres e ser de observância obrigatória, inclusive pelo Ministério 
Público. 

0)  O Min. Carlos Mário Velloso, ao examinar o efeito confisco, na ADIN 2010-2-DF, 
declarou: "E que a Constituição não tolera a utilização de tributo com efeito de confisco 
(Constituição Federal (CF), art. 150, IV). Como se chega a essa conclusão? Qual seria o con-
ceito de "tributo com efeito de confisco?" O conceito é indeterminado, caso em que o juiz 
laborará em área que chamaríamos de "área cinzenta". Em primeiro lugar, a questão, ao 
que me parece, deve ser examinada no conjunto de tributos que o servidor pagará, no seu 
contracheque, dado que se trata de tributo incidente sobre o vencimento, salário ou provento. 
Este é, também, o entendimento de IVES GANDRA DA SILVA MARTINS (Comentários à Constituição 
do Brasil, Ed. Saraiva, vol. IV, pp. 161 e segs.), como lembrado pelo Sr. Ministro Relator. Ade-
mais, o efeito de confisco se caracterizaria, sobretudo, no fato, por exemplo, de o servidor, em 
razão da exigência fiscal, ter que se privar de bens ou utilidades de que vinha se utilizando. 
Busquei, então, inspirar-me na minha situação pessoal, caso tivesse que pagar a contribuição 
na alíquota de 25%. Fiz os cálculos: somada a alíquota progressiva da contribuição — 25% — à 
alíquota do imposto de renda, verifiquei ocorrer decréscimo, nos meus vencimentos, que me 
impediria de continuar utilizando de bens úteis, como, por exemplo, o automóvel que comprara 
mediante financiamento. Elaborei outros cálculos, com quantos diversos. Num vencimento ou 
salário de R$ 10 000,00, teríamos um desconto de cerca de R$ 2200,00, mais ou menos 22%. 
Num salário ou vencimento de R$ 5000,00, salário ou vencimento de classe média, cerca de 
19%, ou seja, R$ 950,00; num salário, vencimento ou provento de R$ 4000,00, cerca de 18%; e 
se tomarmos por base um vencimento, salário ou provento de R$ 3000,00, o percentual ficará 
em torno de 16%. Somando-se a isso a alíquota do imposto de renda, que também varia, penso 
que é possível concluir caracterizado o caráter confiscatório da alíquota progressiva de 25%, 
efeito confiscatório esse que a Constituição não admite (CF, art. 150, IV)" (ADIN 2010-2-DF)" 
(Pesquisas Tributárias Nova Série 6, "Direitos Fundamentais do contribuinte", Ed. CEU/Ed. 
Revista dos Tribunais, 2000, pp. 52/3). 
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2. O que distingue, pelo prisma da eficiência, uma au-
têntica política tributária de uma singela política de arreca-
dação? 

A política tributária deve ter variada finalidade, a saber: jus-
tiça fiscal, nortear a alocação de recursos, promover o desenvolvi-
mento econômico, assegurar o pleno emprego, combater a inflação, 
assegurar o equilíbrio do balanço dos pagamentos internacionais, 
atender às finalidades sociais, permitir a coordenação fiscal entre 
as finalidades política, jurídica e administrativa dos governos. Gus-
TAVO MIGUEZ DE MELLO elaborou estudo em que explora todos esses 
aspectos sob o título "As finalidades da cobrança de tributos"(4). 

"As finalidades da cobrança de tributos" 

Especificação 
das Finalidades 
	

Autores e Comissões 

JUSTIÇA FISCAL 	Ruy Barbosa, Constituição 
Federal do Brasil de 1946, 

Royal Commission on 
Taxation (Canadá), Joseph 
Pechman, Fuentes Quintana, 
J. M Sidou. 

ALOCAÇÃO 	Joseph Pechman, John 
DE RECURSOS 	Due, Richard e Peggy 

Musgrave, Manuel Lagares 
Calvo, Carl Shoup, 
Fuentes Quintana, 
Walter Heller, Victor 
Urquidi. 

DESENVOLVIMENTO Royal Commission on 
ECONÔMICO 	Taxation, Joseph Pechman, 

John Due, Richard e Peggy 
Musgrave, Manuel Lagares 
Calvo, Carl Shoup, 
Walter Heller. 

(estabilização 	Royal Commission on Taxation, 
interna I) 	 Joseph Pechman, John 
PLENO EMPREGO 	Due, Richard Musgrave, 

Manuel Lagares Calvo, 
Carl Shoup, Fuentes 
Quintana, Walter 
Heller, Victor Urquidi. 
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Por outro lado, ROGÉRIO GANDRA MARTINS, em sugestivo es-

tudo, declara que: 
"5.1 Necessidade de inter-relacionamento dos fatores jurí-

dicos, econômicos, sociais, administrativos e políticos. 
A política tributária, conforme já verificamos, configura-

-se em uma análise da qual resultará uma conduta por parte do 
agente tributário visando uma imposição fiscal ou não (fiscalida-
de/extrafiscalidade — política ativa/passiva). 

Royal Commission on Taxation, 
Joseph Pechman, Richard 
e Peggy Musgrave, Manuel 
Lagares Calvo, Carl Shoup, 
Fuentes Quintana, Walter 
Heller, Victor Urquidi. 

Royal Commission on Taxation, 
Joseph Pechman, Richard e 
Peggy Musgrave, Manuel 
Lagares Calvo, Carl Shoup, 
Fuentes Quintana, Walter 
Heller, Victor Urquidi. 

John Due, Richard e 
Peggy Musgrave, Manuel 
Lagares Calvo, Carl 
Shoup, J.M. Sidou, 
Richard Musgrave e 
Malcom Gillis, Walter 
Heller. 

Carl Shoup 

Royal Commission on 
Taxation, J.M. Sidou, 
Walter Heller. 

Royal Commission on 
Taxation. 

Richard Musgrave e 
Malcom Gillis, 
Royal Commission on 
Taxation". 

(estabilização 
interna II) 
COMBATE/INFLAÇÃO 

(estabilização 
externa) 
EQUILÍBRIO BALANÇO 
DE PAGAMENTOS 
INTERNACIONAIS 

FINALIDADE 
SOCIAL 

COORDENAÇÃO FISCAL 
INTER-GOVERNAMENTAL 

FINALIDADE 
POLÍTICA 

FINALIDADE 
JURÍDICA 

FINALIDADE 
ADMINISTRATIVA 

("Temas para uma nova estrutura tributária no Brasil", Mapa Fiscal Editora, Noticias 

Econômicas, Suplemento Especial, I.° Congresso Brasileiro de Direito Financeiro, 27 a 31 de 

Agosto de 1979, p. 20). 
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Ao ponderar qual será a política tributária adequada, o 
primeiro requisito que o administrador fiscal deve ter em mente é 
o de analisar o fenômeno tributário confrontando e relacionando 
todas as esferas em que irá repercutir. 

Assim é que, ao elaborar uma política tributária, deve o 
agente impositivo analisar e inter-relacionar os fatores jurídicos, 
econômicos, sociais, administrativos e políticos que envolvem o 
tributo, sob pena de se praticar políticas reducionistas e disso-
ciadas da realidade nacional, sendo estas, na maioria das vezes, 
prejudiciais ao desenvolvimento pátrio. 

O fenômeno tributário não se resume ao espectro jurídico 
nem tampouco às leis econômicas. Como vimos anteriormente, a 
atividade financeira do Estado, sempre realçada na atividade tri-
butária, é interdisciplinar e constitui objeto de pesquisa de vários 
ramos do conhecimento, razão pela qual a política tributária tem 
de levá-los em consideração, conjugando-os. 

A política tributária deve sempre ser focada em dois parâ-
metros: 

qual será a sua finalidade; e 
qual o modo mais adequado de se atingir tal finalidade. 

Em síntese, o agente público analisará o "por que", o "para que" 
e o "como" do fenômeno impositivo. 

Mas para chegar a estas respostas, deverá colher elementos 
jurídicos, sociais, políticos, econômicos e administrativos, anali-
sando-os como um todo inter-relacionado e, só após esta análise, 
da qual surgirão inúmeras questões que deverão ser respondidas 
pelo administrador, é que ele deverá partir para a resposta defini-
tiva da finalidade da tributação e o meio para alcançar o fim"(5). 

E, em meu livro Uma teoria do tributo, procurei, na mesma 
linha de ROGÉRIO, encontrar a solução na confluência de diver-
sas ciências vinculadas ao tributo, sempre pelo prisma de que a 
eficiência implica, necessariamente, a reformulação da natureza 

( 5) A defesa do contribuinte no Direito Brasileiro, coordenação de IVES GANDRA MAR-
TINS e ROGÉRIO GANDRA MARTINS, Ed. 10B, 2002, p. 39. 
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humana no poder. Infelizmente o homem não é confiável no exer-
cício do poder. Deseja o poder pelo poder e — muito raramente 
— o utiliza para servir. Por esta razão, a política de arrecadação 
acaba sendo formulada e utilizada para efeitos de fortalecer a ele 
próprio e a seus parceiros, no controle do governo, sendo o tributo 

instrumento maior que os governantes hospedam para coap-
tar, corromper e assegurar o domínio da máquina governamen-
tal. Este é o motivo pelo que CARL SCHMITT(6), MAQUIAVEL(7), LORD 
ACTON(8)  e MoNTEsQuiEu(9), os primeiros, sem ilusões e, o último, 
com ilusões, diagnosticaram que o objetivo maior de quem de-
tém o poder é mantê-lo, utilizando-se dos recursos arrecadados 
da sociedade através dos tributos. Por essa ótica, a primeira fun-
ção desta política é ser útil aos detentores do poder. Como efeito 
colateral é que retorna ao cidadão parcela do que dele foi retirado, 
em serviços públicos(10). 

"O conceito do político". 
"O príncipe". 

07  "Conferências sobre o estudo da História". 
(9) "Do espírito das Leis". 
(113> Escrevi: "Voltando a KANT, embora a realidade destes últimos dois séculos de sua 

teoria não ter trazido grande evolução na participação das 2." e 3.° classes sociais na formu-
lação de políticas tributárias e na geração da paz, convenço-me de que começamos a entrar 
numa era em que a convivência comunitária entre as nações e a disputa por mercados poderá 
gerar a inflexão necessária para que o nível impositivo destinado, fundamentalmente, à manu-
tenção dos detentores do poder no poder, principie a exteriorizar elemento de desequilíbrio na 
competitividade entre as nações. Tal fato poderá provocar, por uma questão de sobrevivência, 
pela primeira vez na história, uma tentativa de se fazer do tributo um instrumento de justiça 
fiscal e social e de desenvolvimento econômico, mais destinado às 2.° e 3." categorias que à 

primeira. 
Enfim, por enquanto, o tributo ainda é uma norma de rejeição social, com destinaç ào 

maior à manutenção dos detentores do poder, e grande instrumento de exercício do poder por 
parte destes, com alguns efeitos colaterais positivos a favor do povo, quando há algum retorno 
de serviços públicos. Por enquanto, serve mais aos detentores e aos seus amigos, do que aos 
produtores da riqueza e ao povo. No futuro, todavia, a globalização da economia poderá levar 
a ter uma função social maior, não por mudança de perfil dos governantes, mas por força da 

necessidade de sobrevivência. 
Como dizia Bobbio, o século XX foi o século do reconhecimento dos direitos; o século 

XXI poderá ser aquele da efetividade dos mesmos, quando os contribuintes possivelmente pode-
rão ter um tratamento mais digno por parte dos controladores e uma carga tributária mais jus-
ta e mais adequada a prestação de serviços públicos, entre os quais o de ações sociais efetivas. 

Até lá, mantenho a minha teoria de que o tributo é apenas um fantástico instrumento 

de domínio, por parte dos governantes" (Uma teoria do tributo, Ed. Quartier Latin, 2005, pp. 
431/2). 
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À evidência, "o princípio de eficiência relativa" — jamais, 
em relação ao poder público, haverá a "eficiência absoluta", pois 
os detentores do poder precisariam ser anjos e não homens para 
que isso fosse possível — é tornar o agente "um quase servidor pú-
blico", isto é, interessado em servir a comunidade — e não, apenas, 
em servir-se da comunidade —, com o que nos aproximaríamos da 
justiça fiscal e do desenvolvimento econômico e social. 

Como, todavia, políticos e burocratas — este chamados por 
ALVIN TOFLER(11)  de "integradores do poder"— são ideólogos do po-
der, qualquer que seja a sua ideologia de esquerda, direita ou cen-
tro, têm todos uma "sub-ideologia" comum, ou seja, ter o poder 
a seu serviço. Nitidamente, manipulam tais ideologias para jus-
tificar o apoio popular e vender ilusões. É interessante que nada 
é tão distante, no mundo da ciência política, como as propostas 
do candidato e suas realizações, quando eleito. "Mercadores dos 
sonhos alheios", fortalecem-se no poder mediante políticas de ar-
recadação cada vez mais confiscatórias. O Brasil é o maior exem-
plo, no mundo, de política de tal natureza, com seus indecentes 
38% de carga tributária, para um sofrido país emergente. Nada 
é voltado ao desenvolvimento econômico e social. Não sem ra-
zão, em 2005, entre todos os países da América Latina o país só 
cresceu mais do que o Haiti, perdendo para todos os demais, com 
carga tributária em torno ou abaixo de 20% do PIB, segundo o 
relatório da CEPALo2). 

O que distingue, pelo prisma da eficiência, uma política 
de arrecadação de uma política tributária é que, a primeira, gera 
pouco desenvolvimento econômico e social, além de injustiça tri-
butária, e a segunda propicia o crescimento econômico e social e 
a justiça fiscal. 

No Brasil, infelizmente, apesar de o presidente Lula ter pro-
metido "o espetáculo do crescimento econômico e social", tive- 

(") 'A terceira onda". 
"A média mundial foi de 4,3%, o crescimento do Haiti foi de 1,5% e o do Brasil 2,3% 

em relação ao PIB. 
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mos "o crescimento do espetáculo impositivo", com o aumento 
estupendo da carga tributária. Em momento de "boom econômico 
mundial", tivemos um pífio progresso econômico, com fantásticas 
perdas de oportunidade para que a sociedade se realizasse. É que 
o Brasil, em seu governo, teve apenas política de arrecadação e 
não política tributária e a "eficiência" foi somente aplicada em 
retirar mais recursos da sociedade em detrimento do desenvolvi-
mento nacional. 

Não houve, pois, a verdadeira aplicação do princípio da efi-
ciência tributária, mas, apenas, a triste implantação da eficiência 
arrecadatória em nível impositivo — segundo a grande maioria dos 
juristas e economistas, imora103). 

(13)  O seguinte quadro da UNAFISCO Sindical demonstra a pouca aplicação dos recur-
sos tributários, à luz do orçamento, em investimentos no país: 

Veja o destino dos impostos - últimos cinco anos 

Orçamento 

2001 a 2005 
%o 

R$ Mil total 
Encargos Especiais ( * ) 1.100.525.461 44,6 
Previdência Social 730.254.867 29,6 
Saúde 145.696495 5,9 
Educação 69.804.986 2,8 
Defesa Nacional 65.073.879 2,6 
Assistência Social 49.897.163 2 
Trabalho 48.837.377 2 
Judiciária 44.467.845 1,8 
Administração 40.879.079 1,7 
Agricultura 33.451.088 1,4 
Transporte 22.526.849 0,9 
Legislativa 15.001.135 OA 
Energia 13.318.106 0,5 
Segurança Pública 12.997.766 0,5 
Comercio e Serviço 11.607.214 0,5 
Ciência e Tecnologia 10.973.251 0,4 
Organização Agrária 10.340.880 0,4 
Essencial a Justiça 7.716.168 0,3 
Gestão Ambiental 7.297.383 0,3 
Relações Exteriores 6.258.282 0,3 
Urbanismo 4.624.908 0,2 
Industria 4.376.869 0,2 
Direito da Cidadania 2.769.128 0,1 
Comunicações 2.641.690 0,1 
Habitação 1.665.883 0,1 
Cultura 1.566.981 0,1 
Desporto e Lazer 1.416.851 0,1 
Saneamento 554.059 O 
Reserva de Contingência 0 O 
Realizado e 	% 1 Participara  2.466.541.643  106 
(') Encerou espanas = Serviço sobre a diVida e lorrla rnois serAço sobre diodo caem., boi...andas 

oarce encero= espaciais 

Os gastos corn previdência social se conslauem redistdbuiçao de renda, aplicado na 
acenem. do pais, sob a rança, de consumo e produelto. E os gastos com o pagamento de 
juros O Funciona no sentido oposlo, concentrando riqueza e servindo à especulasio 
financeira. 
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3. O excesso de obrigações acessórias e a complexidade 
do sistema tributário brasileiro, com multiplicação de inci-
dências das diversas esferas impositivas sobre a renda, o pa-
trimônio e os serviços, são compatíveis com o princípio da 
eficiência? 

À nitidez, quanto mais complexo um sistema tributário, me-
nos eficiente é. Exige gastos maiores da Administração Pública 
para gerá-lo e fiscalizar os contribuintes e torna, para os contri-
buintes, muito mais custoso o cumprimento das obrigações e sua 
administração, com a necessidade de multiplicar a contratação 
de técnicos (advogados e contadores) para que não incorram em 
erros. 

A complexidade do sistema gera, por outro lado, uma ne-
cessidade maior do Fisco de transferir para o sujeito passivo da re-
lação tributária obrigações de caráter administrativo, que seriam 
de sua responsabilidade, como uma escrituração de mais em mais 
complexa e um conjunto de regras a ser seguido, cujo descumpri-
mento de apenas uma pode gerar penalidades, às vezes, superio-
res à prevista para a própria falta de recolhimento do tributo. 

Não sem razão, colocou, o legislador complementar, no 
art. 113 do CTN, que a obrigação tributária acessória (de cará-
ter administrativo), no caso de seu descumprimento, passa a ser 
obrigação principal (de caráter tributário), tornando a penalidade 
elemento essencial, na conformação do direito tributário, visto 
que, sem ela, ninguém cumpriria o dever de pagar tributos, pela 
certeza de que são sempre superiores às necessidades do Estado 
prestador de serviços públicos, visto que, em parte, destinados 
apenas à satisfação pessoal dos detentores do poder". 

(14)  Não sem razão, o Brasil caiu em 2005 de 42.° para 45.° lugar entre os países 
com clima empresarial para desenvolvimento segundo o jornal britânico The Economist: 
"enquanto entre 2001 e 2005 o Brasil perdeu três posições, passando do 42.° lugar para o 
45.°. A Dinamarca, que obteve 8,82 pontos, ocupa a primeira posição no período 2001-2005. 
O segundo lugar do ranking foi para a Finlândia, que veio da sexta posição, seguida pelo 
Canadá, Cingapura, Holanda, Irlanda e Reino Unido". O jornal O Estado de São Paulo que 
reproduz a nota continua: "A maioria dos países latino-americanos analisados perdeu posições 
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Não sem razão, também, o CTN considerou que a obriga-
ção tributária é constituída de tributo e penalidade, ambas as es-
pécies com igual peso e relevância, na conformação do direito 
tributário. 

A partir deste peso indevido da imposição fiscal é que for-
mulei a teoria da norma de rejeição social, que perfila o tributo, 
em todos os espaços geográficos e períodos históricos("). 

No Brasil, o sistema tributário é extremamente complicado. 
Qualquer dos impostos — os doze em vigor — tem legislação com-
plexa e de difícil percepção pelo contribuinte, além das inúmeras 

no ranking, que leva em conta mais de 90 fatores, entre eles a atração do clima empresarial das 
nações estudadas, seu contexto político e econômico e sua estabilidade macroeconômica. 

A falta de competitividade é um "problema crescente" em muitas economias da região, 
de acordo com o relatório, segundo o qual "muitos países enfrentam posições políticas compli-

cadas, que não permitirão as reformas facilmente". 
O Chile, país latino-americano mais bem classificado, com Z81 pontos, perdeu duas 

posições e passou do 20.° lugar para o 22.° entre 2001 e 2005. Também perdem posições Mé-

xico, que passa do 40.0  ao 42.0  com 6,88 pontos; Brasil, do 42.0  a 45.0  com 6,74 pontos, e Costa 

Rica, do 46.° ao 49.° com 6,43 pontos" (Caderno de Economia, 28/3/2006, p. B13). 
(15)  Escrevi: "No concernente à divisão em normas de aceitação social e de rejeição 

social, o dilema compõe-se na medida em que as normas de aceitação social têm nas sanções 
instrumental repressivo de rara aplicação, uma vez que as normas de comportamento seriam 

cumpridas mesmo que não houvesse penalidades. 
As denominadas leis naturais — na moderna concepção do direito natural, que não se 

choca com o Direito Positivo, pois há normas que o Estado apenas reconhece e outras que cria 
— são, quase sempre, normas de aceitação social. O respeito ao direito à vida é típica norma 
de comportamento que seria cumprida pela maior parte de qualquer população, mesmo que 
sanção não houvesse. Para tais normas, compreende-se que as normas sancionatórias sejam 
secundárias, pois o brilho das normas primárias ou de comportamento por si só assegura a 
força de sua aplicação e aceitação pela comunidade. Dessa forma, quanto às normas de aceita-
ção social, Cossio tem razão, sendo a norma sancionatória mero apêndice de aplicação restrita 

aos desajustados sociais. 
O mesmo não acontece quanto às normas de rejeição social. Nestas, prevalece a ne-

cessidade da norma sancionatória, única capaz de fazer cumprir a norma de rejeição social. 
O tributo, como o quer Paulo de Barros Carvalho, é uma norma. A meu ver, todavia, de 

rejeição social. Vale dizer, sem sanção, não seria provavelmente cumprida. A sanção assegura 
ao Estado a certeza de que o tributo será recolhido, pois a carga desmedida que implica traz 

como conseqüência o desejo popular de descumpri-la. 
Tanto assim é que um contribuinte, que seria incapaz de matar alguém, mesmo que não 

houvesse norma sancionatória, muitas vezes é tentado a não pagar tributos, só afazendo em 
face do receio de que a norma sancionatória lhe seja aplicada. 

É que lodosos contribuintes sabem que pagam mais do que deveriam para atender às 
necessidades maiores do Estado e às necessidades menores dos detentores do poder" (Sistema 

Tributário na Constituição de 1988, Ed. Saraiva, 1998, pp. 11/12). 
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contribuições, taxas, empréstimos compulsórios e, em alguns ca-
sos, contribuições de melhoria(16). 

Um mesmo contribuinte, sujeito à parafernália impositiva 
constitucional, termina por errar, mesmo sem intenção de des-
cumprir suas obrigações, dada a complexidade da legislação e 
a multiplicação de obrigações acessórias delegadas. Além disso, 
não poucas vezes, a má redação das normas, complexas e contra-
ditórias, fazem-no sujeito à variada e nem sempre idônea inter-
pretação da Fiscalização. 

Tudo isto representa perda de recursos, de esforços e retira-
da de competitividade, estando, pois, na contramão do princípio 
da eficiência. 

No Brasil, pode-se assegurar, sem nenhum receio de erro, 
que o princípío da eficiência passa à margem do sistema tributário 
brasileiro, tendo a desfiguração da Constituição Federal, em seus 
arts. 145 a 156, sido uma constante da sucessão de emendas cons-
titucionais. O resultado foi o surgimento de um dos mais caóticos 
sistemas tributários do mundo, gerando permanente tensão entre 
o Fisco e o contribuinte e entre o Fisco das diversas entidades 
federativas. Decididamente, o princípio da eficiência e o sistema 
tributário brasileiro trilham caminhos opostos(17). 

O art. 113 do CTN tem a seguinte dicção: 'Art. 113. A obrigação tributária é prin-
cipal ou acessória. 

§ 1.° A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 
decorrente. 

§ 2.0  A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as pres-
tações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização 
dos tributos. 

§ 3.° A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em 
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária". 

Escrevi: "O tributo é um fantástico instrumento de poder, de domínio, de controle 
da sociedade. Serve, fundamentalmente, aos governantes (burocratas e políticos), tendo, às 
vezes, um efeito colateral — mas não absolutamente necessário — que é permitir ao Estado 
prestar serviços públicos. 

Por esta razão é que o povo nunca é consultado, quando se impõem aumentos da carga 
tributária. 

Quando Kant imaginou que se todos os países fossem republicanos, a guerra termina- 
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4. Pode configurar excesso de exação, punível criminal-
mente pelo art. 316 do Código Penal, ato normativo da Ad-
ministração Pública que consagre interpretação da legislação 
desconsiderando ou reduzindo, de forma manifesta, direitos 
constitucionais do contribuinte? 

Entendo que sim. Reza o art. 316 do Código Penal que: 
"Art. 316 — Exigir, para si ou para outrem, direta ou indire-

tamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em 
razão dela, vantagem indevida. 

Pena — reclusão, de 2 a 8 anos, e multa. 
,sç 1.° — Se o funcionário exige tributo ou contribuição social 

que sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega 
na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza: 
(Redação dada pela Lei n.° 8.137, de 27/12/1990) 

Pena — reclusão, de três a oito anos, e multa. (Redação 
dada pela Lei n.° 8.137, de 27/12/1990) 

5S' 2.° — Se o funcionário desvia, em proveito próprio ou de 
outrem, o que recebeu indevidamente para recolher aos cofres 
públicos: 

Pena — reclusão, de dois a doze anos, e multa", 
sendo decorrente de um princípio, implícito na Constituição 

de 1937, de que, sendo o Estado e o governo sustentados pelo con-
tribuinte, a fim de que o exercício do poder pelos seus detentores 
não ganhe tonalidades de autoritarismo ou tirania, o tributo, prin- 

ria, pois os povos não a desejariam nunca, acreditava que, nas Repúblicas — em verdade pensa-
va nas democracias —, os cidadãos é que definiriam os seus destinos e não os governos. 

Não só as guerras não terminaram com as democracias, como o povo nunca delibera 
sobre o principal instrumento de domínio dos governos, que é o tributo. 

E os governantes sabem disto, principalmente no Brasil, que tem a maior carga tribu-
tária do mundo, se considerada a carga tributária arrecadada (38% do PIB — dados do IBDT), 
a carga tributária prevista na legislação, mas não arrecadada por força da informalidade e 
da corrupção(+ ou — 20% do PIB) e a que o cidadão tem que despender para se auto-prestar 
serviços públicos (+ ou — 10% do PIB), correspondente à diferença entre o que é despendido 
nos países que prestam serviços públicos (civilizados) e nos países que não prestam serviços 
públicos adequados (emergentes) a sua população. A soma dos três itens eleva a "carga tribu-
tária legal" a mais de 60% do PIB" ("Tributos e benesses do poder", artigo publicado no jornal 
Folha de SP, de 27/1/2005, "Na imprensa...", coletânea de artigos (1987/2005), Ed. do Brasil, 
2005, p. 302). 
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cipal instrumento de mando, comporta regras próprias de imposi-
ção, de um lado, e de limitações, de outro, devendo, a autoridade 
fiscal, ficar nas estritas fronteiras da Constituição e da Lei. Deve, 
mais do que isto, respeitar os direitos do contribuinte, principal-
mente o de defesa, não sendo tolerável o exercício abusivo do po-
der de fiscalizar, objetivando atemorizar o contribuinte para com-
peli-lo a pagar o que deve e o que não deve. A pirotecnia fiscal e 
policial, assim denominada pelos principais jornais brasileiros, nas 
últimas "blitz" fiscais, objetivando desviar a atenção dos maiores 
escândalos de corrupção descobertos no país — resultado de conluio 
lamentável entre Executivo, Legislativo e empresas contratadas da 
iniciativa privada pelo governo — de rigor, enquadrar-se-ia na figura 
penal de "excesso de exação". A meu ver, todos aqueles que par-
ticiparam da "blitz" desfiguradoras da imagem dos contribuintes, 
em vez de utilizarem os procedimentos normais de fiscalização, 
incorreram na possibilidade de enquadramento no excesso de exa-
ção, desde que — repito — tenham ultrapassado os limites da outorga 
judicial ou agido sem autorização judicia108). 

Da mesma forma, sempre que um ato normativo, uma por-
taria, uma ordem ultrapassam os limites permitidos pela lei ou são 
considerados inconstitucionais, a meu ver, há excesso de exação, 
impondo exigências ao contribuinte superiores àquelas permiti-
das pela lei. Em tese, as autoridades prolatoras dos atos normati-
vos "ilegais" são responsáveis e puníveis, em face do disposto no 
art. 316 do Código Penal. 

l'')  PAULO JosÉ DA COSTA JR. comenta-o: "I. Conceito: É afirma clássica de concussão, 
que é o excesso de exação (crimen superexactionis). 

Exação é a cobrança rigorosa e exata do tributo (taxas e impostos) ou emolumentos. 
O funcionário, embora não se locuplete às custas do erário público ou do património 

do particular, excede-se em suas funções, quer exigindo tributo ou emolumento indevido, quer 
cobrando tributo devido, deforma irregular (vexatória e gravoso)", continuando: "4. Conduta: 
Duas as espécies de conduta descritas pela norma: I) a exigência indevida do tributo (imposto 
ou taxa) ou do emolumento,. 2) sua cobrança vexatória ou gravosa. 

Em ambas as hipóteses, a contribuição obtida é encaminhada aos cofres públicos. O 
funcionário público não aufere qualquer vantagem patrimonial, o que justifica a pena branda, 
detenção de seis meses a dois anos, ou simples multa" (Comentários ao Código Penal, vol. 3, 
2.' ed., Ed. Saraiva, 1990, p. 465). 

661 



SCIENTIA IVRIDICA 

A resposta, portanto, é positiva, ou seja, é passível de en-
quadramento nas penas do art. 316 do Código Penal qualquer au-
toridade que exija mais tributos do que a lei permita ou imponha 
constrangimentos desnecessários ao contribuinte. 

Estou convencido, por outro lado, de que, no Brasil, se uti-
liza pouco a queixa crime com fundamento no art. 316 do Código 
Penal, por temor de retaliação que o enfraquecido contribuinte 
tem, em relação ao "todo-poderoso" fisco. A verdade que não se 
deve esquecer é que o complexo sistema tributário brasileiro, a 
indecente carga tributária — quase o dobro da de todos os países 
emergentes —, as crises econômicas provocadas pelo excesso de 
juros, os tributos e a máquina administrativa esclerosada, fazem 
que o contribuinte, por mais que queira cumprir todas as obriga-
ções legais, esteja sujeito a erros, e, portanto, sujeito às pressões 
legais e ilegais do fisco, levando-o, muitas vezes, a ter um perma-
nente receio de retaliação. Este é, a meu ver, o verdadeiro motivo 
pelo qual, nada obstante não poucas vezes os direitos do contri-
buinte terem sido pisoteados, raramente utiliza-se, o sujeito passi-
vo da relação tributária, do direito de formular "queixa-crime"(19). 

A meu ver, todavia, o art. 316 do Código Penal é aplicável 
sempre que se exigir tributo indevido ou se utilizar procedimen-
tos vexatórios na exação tributária. 

5. É pertinente invocar o princípio da eficiência no con-
trole da capacidade dispenditiva do Estado, com vistas a afe-
rir a legitimidade da imposição tributária? 

Entendo que sim. O tributo, na reflexão de filósofos, eco-
nomistas, sociólogos, historiadores, cientistas políticos e juristas, 

(19)  D. R. MYDDELTON lembra a lição de JONH MARSHALL: "DEFINITION — Taxation (or 
confiscation) consists of direct seizure of private money or property by the State, backed by the 
threat of force. Confiscation ("appropriation to the State treasury", (colloq.) "legal robbery 
with sanction of ruling power") implies neither total seizure, as is commonly thought, nor any 
element of penalty. Nevertheless, as Chief Justice John Marshall pointed out: "The power to 
fax is lhe power to destroy" (The power to destroy, A Study of the British Tax System, Johnson, 
London, 1969, p. 15). 
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deve corresponder à contribuição da sociedade para que o Esta-
do, que a representa através do governo, preste serviços públicos 
necessários à vida comunitária. Em outras palavras, o tributo, no 
"condomínio nacional", corresponderá à contribuição mensal que 
os "condôminos" pagam para mantê-lo, no interesse e bem de 
seus participantes. 

Por esta linha de raciocínio, à evidência, o tributo deveria 
ser sempre justo, corresponder às exatas necessidades do "condo-
mínio nacional", não podendo ser nem arbitrário, nem excessivo, 
nem mal gasto, pois, de outra forma, esta taxa condominial não 
seria fixada e utilizada a bem do condomínio, mas em beneficio 
exclusivo de seus administradores ou, principalmente, deles. 

O administrador condominial é, apenas e tão-somente, um 
servidor dos condôminos e não o seu dono, senhor e tirano. 

Na essência, portanto, do tributo pago para que o adminis-
trador condominial — contratado pelos condôminos para servi-los 
— exerça corretamente o seu serviço, há necessidade de os condô-
minos controlarem-no para que não desperdice o dinheiro deles 
em beneficio próprio ou, inutilmente, e aplique com eficiência a 
taxa condominial. 

O princípio da eficiência, portanto, permeia, por inteiro, a ca-
pacidade dispenditiva do Estado, impondo ao administrador con-
dominial cobrar a taxa e bem aplicá-la em prol do condomínio(20). 

Falar em princípio da eficiência na cobrança dos tributos 
e princípio da ineficiência no gastá-lo é, à evidência, cuidar do 
princípio da ineficiência na política tributária. Em outras pala-
vras, só há, de rigor, princípio de eficiência na política tributária 
de um país, se houver o mesmo princípio na política dispenditiva 
desses recursos. O princípio da eficiência, que abrange, no direito 

(201  Leia-se em MARIA HELENA DINIZ: "EFICAZ. Teoria geral do direito. Que produz o 
efeito concreto pretendido. 

Eficiência. I. Direito administrativo. Requisito exigido no período de estágio probató-
rio de funcionário público, averiguando sua produtividade ou rendimento no desempenho de 
sua função. 2. Teoria geral do direito. Característica do que é eficiente ou eficaz" (Dicionário 
Jurídico, vol. 2, Ed. Saraiva, 1998, p. 276). 
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brasileiro, toda a Administração Pública, deve informar tanto a 
capacidade de obter receitas como de criar despesas públicas". 

Não há, pois, princípio de eficiência na política tributária 
impositiva, se não houver a mesma eficiência na política dispen-
ditiva do Estado. Não há eficiência parcial. Ou uma política é in-
tegralmente eficiente, ou é claramente ineficiente. Ou se tem os 
dois, ou não se tem nenhum, não havendo eficiência na política 
tributária, se não houver eficiência na política dispenditiva. Se 
esta for perdulária, incorreta, corrupta, automaticamente exigir-
-se-á da sociedade mais do que deveria pagar para receber servi-
ços públicos e a carga desmedida, por melhor que seja o sistema, 
consagrará o oposto do princípio da eficiência. Cobrar-se-á dos 
"condôminos" mais do que uma boa "política condominial ou 
tributária". Para o justo tributo deve haver a justa aplicação, no 
interesse da sociedade, dos recursos dele provenientes. 

A resposta, portanto, é que o princípio da eficiência deve ser 
invocado sempre que houver descontrole, ineficiência ou corrup-
ção nos gastos públicos. A melhor das políticas tributárias, tecni-
camente, será a pior, se se transformar em instrumento para que 

Estado possa servir aos administradores públicos detentores do 
poder, e não à comunidade. E a pior política tributária, do ponto 
de vista de técnica arrecadatória, será melhor, se destinados os 
recursos exclusivamente a servir à sociedade. 

'21)  Expus no Congresso Nacional de Advogados Pró-Constituinte da OAB (ed. 
OAB, São Paulo, 1 a 4/8/1983, p. 151) que: 'A boa regra do planejamento exige que as des-
pesas públicas sejam programadas a partir da estimativa das receitas. A boa regra do pla-
nejamento exige, também, que mecanismos constitucionais sejam criados para que os pla-
nejadores governamentais não invertam a fórmula para projeção de receitas em função de 
despesas. Por fim: a boa regra do planejamento exige, nas Federações, que as unidades federa-
tivas tenham condições de viver autonomamente, no plano financeiro, por força dos ingressos 
próprios derivados da imposição tributária. À evidência, a boa regra do planejamento não 
existe no Brasil. 

Em relação à programação de despesas, não obstante as sucessivas imposições de sa-
crifícios sobre o segmento privado da Nação, responsável por mais de 40 milhões de empregos, 

Governo Federal, que se utiliza de pouco mais de I milhão de brasileiros, tem-nas projetado 
sem qualquer preocupação com a receita. E, por via de conseqüência, a contrapartida ao sa-
crifício imposto aos governados é o desperdício permitido aos governantes". 
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6. No caso de tributo vinculado, a destinação de sua re-
ceita a finalidade diversa daquela que motivou sua instituição 
compromete a legitimidade da exação? Caso positiva a res-
posta, de que forma poderia o contribuinte exercer esse con-
trole? 

Os tributos vinculados por determinação constitucional de-
vem ter sua receita destinada à finalidade para o qual foram cria-
dos. Tributo vinculado com destinação distinta àquela para a qual 
foi criado, não é tributo e torna-se exação inconstitucional. 

São cinco as espécies tributárias, apenas o imposto sendo 
um tributo não vinculado. E, mesmo assim, há vinculações cons-
titucionais (arts. 167 e 212), que obrigam que parcela de sua ar-
recadação seja destinada a finalidades previamente estabelecidas, 
como a educação e assistência social. Por isto, tenho afirmado que 
até os impostos são tributos parcialmente vinculados, no sistema 
brasileiro (22). 

Adotar-se, por exemplo, uma taxa para a prestação de um 
serviço específico e divisível, que seja aplicada em outra finali-
dade que não daquele serviço, é torná-la, flagrantemente, incons-
titucional, por violar o inciso II do art. 145 da Constituição. Ou 
criar um empréstimo compulsório para atender a uma calamidade 
pública e aplicar os recursos decorrentes na construção de novas 
sedes dos Ministérios ou no conforto das residências dos detento-
res do poder é, à evidência, tornar aquele tributo manifestamente 
inconstitucional. 

O mesmo ocorre em relação à contribuição social no inte-
resse das categorias ou de intervenção no domínio econômico. 
No tocante à contribuição de melhoria, pode-se apenas discutir 
se permanece ainda o limite constitucional implícito do custo da 
obra, para a cobrança da contribuição (art. 145 inc. III), ou se 

(22)  O art. 212 da Constituição Federal tem a seguinte dicção: "Art. 212. A União aplica-
rá, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios vinte 
e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente 
de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino". 
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já não há mais limite, sendo a valorização do bem o teto para a 
tributação. Nessa hipótese, o diferencial impositivo entre o custo 
da obra e a valorização teria a mesma característica do imposto e 
poderia, o Poder Público, aplicar tal diferencial sem qualquer vin-
culação com a pretendida contribuição. Desta forma, para aqueles 
que entendam não haver mais o limite implícito, parcela da recei-
ta seria desvinculada, como o é parcela da receita de impostos. 

Por entender fugir à natureza da exação de melhoria co-
brança superior ao custo da obra, até para evitar os efeitos pró-
prios dos impostos, é que considero que permanece o limite im-
plícito do custo da obra nas contribuições de melhoria para sua 
instituição". 

(23)  Escrevi: "Entendo ser o tributo mais justo, posto que apenas pagam os que têm be-
nefício com a obra. E o poder tributante tem a faculdade de exigi-la ou não, podendo dispensá-
-la sempre que incidir sobre propriedades de bairros periféricos ou de pessoas de baixa renda. 
Em dissertação para o Curso de Especialização do Centro de Estudos de Extensão Universi-
tária, o Prof Antonio Lovato, da Universidade de Londrina, defendeu a tese de que o poder de 
instituir a contribuição de melhoria seria um "poder-dever", não cabendo ao Poder Público 
eximir-se de sua imposição. 

O certo é que uma obra públicapode ser remunerada por taxa ou por contribuição de me-
lhoria, sendo que esta apenas é admissivel se tiver havido efetiva valorização do imóvel. O texto 
atual, portanto, como os anteriores, consagra o direito ao Poder Público (União, Estados, Distrito 
Federal, etc.) de exigir a referida imposição sempre que as condições da obra permitam, vedada, 
em minha opinião, a cobrança quando houver uma "contribuição de pioria", da qual o denomi-
nado "minhocão" em São Paulo é exemplo claro para todos os imóveis que com ele se defrontam. 
No que efetivamente houve evidente retrocesso foi em seu desenho institucional. 

Embora ineficiente, o texto pretérito era melhor por estabelecer limite inequívoco, qual 
seja o do custo das obras públicas. 

O texto atual não impõe qualquer limite, permitindo aos que advogam a interpretação 
teleológica, como única e exclusiva para os Textos Constitucionais, sustentar que sua retirada 
implicaria adoção de imposição desvinculada dos custos da obra. 

Já o Supremo Tribunal Federal, pela mera deslocação topográfica de certas contri-
buições especiais do sistema tributário para o processo legislativo, entendeu que aquelas de 
natureza social tinham perdido natureza tributária, não obstante manter, o Tribunal Federal 
de Recursos, apostura de que a singela alteração "geográfica", no corpo da Constituição, era 
irrelevante para o fim de afastar essa natureza das espécies em questão. 

O certo é que a eliminação do limite levará, se colocada a imposição acima dos custos 
da obra, à polêmica acerca da prevalência ou não de tais barreiras, com o que a última palavra 
pertencerá ao Supremo Tribunal Federal. 

Para mim, entendo que o limite deixou de ser princípio explícito e passou a ser princípio 
implícito, visto que em eventual cobrança de contribuição, além dos custos da obra, à evidência, 
o excesso não guardaria relação com a exigência, perdendo sua natureza de contribuição. Não 
teria tal natureza, posto que afastado de sua exigência o elemento essencial que a justificaria, 
qual seja o custo da obra pública. Seria a diferença um verdadeiro imposto com o que deveria 
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Para mim, portanto, nos tributos vinculados, se a receita for 
aplicada em finalidade distinta daquela para a qual a imposição 
foi criada, a exação torna-se inconstitucional, inconstitucionali-
dade esta que poderá — e deverá — ser levada aos Tribunais. 

E o contribuinte pode utilizar-se do remédio processual do 
mandado de segurança, do mandado de segurança coletivo atra-
vés de entidade a qual esteja vinculado, ou, ainda, do controle 
concentrado de constitucionalidade — a saber a ação direta de 
inconstitucionalidade, através de uma das entidades elencada no 
art. 103 ou até mesmo da ADPF (a ação de descumprimento de 
preceito fundamental), pelos mesmos caminhos processuais e de 
legitimidade do controle concentrado — como forma de afastar a 
exigência ilegítima sobre seus bens, patrimônio ou recursos. 

Tributo vinculado com destinação dos recursos desvincula-
da de sua finalidade sempre inconstitucional a exigência e sujeita 
ao afastamento do mundo jurídico, por ações individuais ou co-
letivas, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de 
constitue ional idade (24). 

submeter-se à regra da competência residual da União. O que vale dizer, dificilmente poderia ser 
imposta" (Comentários à Constituição do Brasil, 6.° vol., tomo I, Ed. Saraiva, 2001, pp. 57/61). 

24  A contribuição de intervenção econômica denominada FUST (Lei n. 9.998/2000) é 
nitidamente inconstitucional, pois toda a sua receita não é aplicada no sistema de telecomunica-
ções, mas utilizada exclusivamente para gerar "superávits primários". 
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