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o Poder Executivo propôs a Emenda Constitucional de na 33
com o objetivo de possibilitar a conclusão do processo de "que
bra" do monopólio estatal do Petróleo. Pretendia-se equilibrar a
carga tributária incidente sobre o combustível produzido no País e
o importado, após a abertura do mercado a outras empresas além
da Petrobrás: (a) permitindo a incidência das contribuições sociais
PIS e Cofins também na importação de derivados de petróleo; e
(b) instituindo uma Contribuição de Intervenção no Domínio Eco
nômico.

No primeiro caso, porque a interpretação vigente para o art,
195 da Constituição não autoriza a cobrança dessas contribuições
sobre importação, de forma que o produto importado estaria em
vantagem comparativa com relação ao nacional.

No segundo caso, instituiu-se a Cide Combustíveis para subs
tituir a chamada Parcela de Preços Específica - PPE, embutida nos
preços dos combustíveis comercializados no País, cuja arrecada
ção destinava-se a financiar, entre outros, subsídio para manter
uma certa uniformidade de preços em todo o território nacional,
bem como, no caso do GLP (gás de cozinha), favorecer as famílias
de baixa renda.

A PPE fora criada por meio de Portaria Interministeriai dos
Ministérios da Fazenda e das Minas e Energia. Tratava-se de uma
anomalia, do ponto de vista jurídico, uma espécie de tributo não
prevista na Constituição, cuja permanência no ordenamento jurí
dico somente se tornou viável em face da inércia da Petrobrás,



que por motivos óbvios deixou de contestá-Ia no Judiciário.
Esse certamente não seria o comportamento de outras em

presas, quando viessem a disputar participação no mercado. Ao
contrário, haveriam de procurar abrigo judicial, questionando a
legalidade da PPE, com grandes perspectivas de sucesso, o que
acarretaria ou prejuízos para a Petrobrás - obrigada assim a ven
der com preços superiores ao da concorrência -, ou a extinção
definitiva da PPE, ficando os já mencionados subsídios a cargo do
Tesouro.

I - Exame da Emenda Constitucional nO 33
A EC nO 33 inseriu três parágrafos no art. 149 da Constitui

ção Federal, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contri

buições sociais, de intervenção no domínio econômico e de inte
resse das categorias profissionais ou econômicas, como instru
mento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o dispos
to nos arts. 146, IlI, e 150, I e IlI, e sem prejuízo do previsto no
art. 195, § 6°, relativamente às contribuições a que alude o dispo
sitivo.

§ 10 Os Estados, o Distrito rederal e os Municípios
poderão instituir contribuição, cobrada de seus servi
dores, para o custeio, em benefício destes, de siste
mas de previdência e assistência social. (Parágrafo re
numerado pela Emenda Constitucional nO 33, de 11/12/
2001).
§ 20 As contribuições sociais e de intervenção no do
mínio econômico de que trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de expor
tação;
11 - poderão incidir sobre a importação de petróleo e
seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool
combustível;
III - poderão ter alíquotas:
a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a re-



ceíta bruta ou o valor da operação e, no caso de
importação, o valor aduaneiro;
b) específica, tendo por base a unidade de medida
adotada.
§ 30 A pessoa natural destinatária das operações de
importação poderá ser equiparada a pessoa jurídica,
na forma da lei.
§ 4 0 A lei definirá as hipóteses em que as contribui
ções incidirão uma única vez. (NR)' .

O parágrafo 20 tem o objetivo de regular alguns aspectos
das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico
em geral, tais como: (I) vedar a incidência sobre as receitas de
exportação; (li) permitir, como já mencionado, que recaiam sobre
a importação de petróleo, seus derivados, gás natural e seus deri
vados e álcool combustível; e (lii) facultar à União instituir alíquo
tas ad valorem ou específicas.

O parágrafo terceiro inserido no art. 149 visa a prevenir o
surgimento de questões judiciais relativas à importação direta por
pessoa física, baseadas em alegações de que não se trata de
contribuintes, nesse caso, Aceitas tais alegações, o produto im
portado diretamente pelo consumidor obteria importante vanta
gem comparativa contra o nacional, em nosso próprio mercado 
situação absurda.

O parágrafo quarto trata de instituir a figura da incidência
única, tanto para as contribuições sociais - entre as quais a do
PIS e a Cofins - quanto para a Cide Combustíveis, Bus,ca-se com
isso contornar a.questão jurídica da substituição tributária para a
frente, instituto 'que, a despeito de já declarado constitucional .
pelo STF, ainda vem sendo objeto de questionamentos bem suce
didos nas instâncias de primeiro grau, com a concessão de Iimina~

res judiciais suspendendo a sua cobrança que acabam por desor
ganizar o mercado, em prejuízo das empresas sérias.

1 Os acréscimos da EC 1'\0 33 encontram-se em itálico.•



Além do art. 149, a EC nO 33 alterou também os arts. 155 e
177, da Constituição. O primeiro trata do ICMS. O último, do mo
nopólio do Petróleo em favor da União.

Não é objetivo deste estudo analisar o que diz respeito ao
ICMS. Cumpre, no entanto, destacar uma alteração importante
realizada no regime das operações interestaduais com energia elé
trica, minerais, serviços de telecomunicações e combustíveis, ao
se modificar o texto do § 3° do art. 155 da Constituição:

§ 30 À exceção dos impostos de que tratam o inciso II
do caput deste artigo e o art. 153, I e lI, nenhum
outro imposto poderá incidir sobre operações relati
vas a energia elétrica, serviços de telecomunicações,
derivados de petróleo, combustíveis e minerais do País.

Observe-se que foi substituído o termo "tributo" por "impos
to", de maneira a pacificar definitivamente a controvérsia a res
peito da incidência das contribuições, mesmo nas operações inte
restaduais.

Ao art. 177 da Constituição foi acrescentado o seguin
te parágrafo:
Art.
177 ..

§ 4° A lei que instituir contribuição de interverlção no
domínio econômico relativa às atividades de importa
ção ou comercialização de petróleo e seus derivados,
gás natural e seus derivados e álcool combustível de
verá atender aos seguintes requisitos:
I - a alíquota da contribuição poderá ser:
a) diferenciada por produto ou uso;
b) reduzida e restabelecida por ato do Poder Executi
vo, não se lhe aplicando o disposto no art. 150,Ill, b;
II - os recursos arrecadados serão destinados:
a) ao pagamento de subsídios a preços ou transporte
de álcool combustível, gás natural e seus perivados e
derivados de petróleo;



b) ao financiamento de projetos ambientais reiaciona
dos com a indústria do petróleo e do gás;
c) ao financiamento de programas de infra-estrutura
de transportes. (NR)

Trata-se de prever explicitamente no texto constitucional a
instituição da Cide Combustíveis, bem como pormenorizar alguns
de seus aspectos.

O caput do parágrafo refere-se a lei, com o objetivo de
afastar interpretações que exigissem iei complementar, para insti
tuir a nova contribuição. Trata-se de providência controversa. Já
durante a tramitação da matéria no Legislativo a hipótese de cria
ção desse tributo por meio de lei ordinária gerou divergências,
tendo afinal prevalecido a posição do Poder Executivo, que alega
va ser possível empregar inclusive o instrumento da Medida Provi
sória'. Como o 5TF ainda não firmou posição definitiva sobre o
tema, tendo-se manifestado de maneira contraditória, em julga
mentos sobre matéria correlata, a doutrina permanece em estado
de certa perplexidade.

O inciso primeiro trata das alíquotas da nova contribuição.
A alínea a visa a permitir a diferenciação de alíquotas por

produto ou uso. Trata-se de providência realmente necessária e
que não levanta maiores óbices jurídicos. Necessária, do ponto de
vista do bom funcionamento do mercado, que reúne produtos com
significativa variação de preços, alguns dos quais inclusive objeto
de subsídio, para favorecer aos consumidores de baixa renda, e
que portanto não poderiam nem deveriam ficar todos submetidos a
uma mesma alíquota.

Como se trata de produtos (combustíveis) que podem ter
empregos bastante diferenciados, é também conveniente, do ponto
de vista econômico, como instrumento de otimização do emprego

.2 Isso antes da promulgação da EC nO 32, de 2001. No regime atualmente em
v!90r, a instityição de ~ributo por meio de MP fica condicionada à sua aprova
çao no exercICIO antenor.



dos recursos, a diferenciação de alíquotas por uso. O mesmo óleo
diesel pode empregar-se tanto como combustível para veículos
automotores quanto como fonte de energia para máquinas indus
triais.

Já a alínea b levanta questão jurídica tormentosa. Trata-se
de flexibilizar as limitações constitucionais da anterioridade e da
legalidade estrita, para esse tributo específico, ressuscitando o
regime que vigorava sob a égide da Constituição anterior, para
algumas contribuições, em que se atribuía ao Legislativo a facul
dade de delegar ao Executivo uma parcela de sua competência
quanto à definição de alíquotas, desde que mantidos os limites
legais' .

A matéria foi questionada perante a Comissão de Constitui
ção e Justiça e de Redação, na Câmara dos Deputados, quando do
exame de admissibilidade da PEC que originou a EC na 33 (art. 202
do Regimento Interno), que entendeu constitucional a figura, por
maioria.

A questão diz respeito à tese de que as limitações constitu
cionais ao poder de tributar compõem o rol de direitos e garantias
individuais a que se refere o art. 50, § 20, da Constituição, gozan
do, portanto, de status de cláusulas pétreas (art. 60, IV, da CF),
imunes à competência do constituinte derivado. O argumento é
muito caro às grandes empresas e, por motivos óbvios, aos advo
gados que as têm como clientes, atuais ou potenciais - mas não
contribui para a racionalidade do Sistema Tributário Nacional e
para a efetivar o ideal econômico e político de universalização da
base de contribuintes. Ao contrário, sublinha privilégios e reforça
os vícios que têm feito encolher cada vez mais o número daqueles
que efetivamente cumprem com suas obrigações - e que são por
isso mesmo apenados com um ônus maior.

----- ---"--
3 Esse regime foi revogado pela Constituição de 1988. Cf., entre outros, Ge
raldo Ataliba (Hipótese de Incidência Tributária, sa ed., 3a tir., Malheiros, São
Paulo, 1994, p. 175).



o STF, no julgamento da ADIn nO 939, Relator o Ministro
Sydney Sanches, firmou posição que parece corroborar essa tese"
declarando que o princípio da anterioridade "é garantia individual
do contribuinte" protegida pelo inciso IV do art. 60 da Constitui
ção. Ao caso da Emenda Constitucional nO 33, no entanto, não se
aplica o fundamento que orientou aquela decisão. Tratava-se en
tão da entrada em vigor do IPMF no mesmo exercício financeiro em
que fora aprovada a emenda constitucional que o instituiu. Agora
não. O que fez a Emenda nO 33 foi instituir um regime especial para
a Cide Combustíveis', sob o qual a legalidade e a anterioridade
adquirem outro significado.

O objetivo da limitação constitucional da anterioridade, com
efeito, é afastar a chamada "surpresa fiscal" - a possibilidade de
que os agentes econômicos se vejam surpreendidos peia criação
ou majoração repentina de tributos'. Tal situação não é exata
mente a de que se trata, no caso ora em estudo. Aqui, pretende
se que a norma legal estabeleça um limite - aí, sim, com observân
cia da anterioridade - dentro do qual poderá o Executivo ajustar
as alíquotas, conforme as necessidades econômicas e políticas
que afetem momentaneamente o mercado.

Do ponto de vista prático trata-se de medida justificável e
necessária, em vista da grande volatilidade que caracteriza os
preços dos derivados de petróleo no mercado internacional. Urna
rigidez muito grande quanto às alíquotas da Contribuição impediria
que o Governo eventualmente a empregasse como instrumento
regulador de preços, para amortecer o efeito dessas flutuações no
mercado interno: uma das finalidades mais importantes que carac
terizam tributos semelhantes, em outros países.

4 E; também para o ICMS, quando incidir sobre combustíveis.
S E de se observar que esse objetivo vem sendo tornado inócuo pela prática
corrente - corroborada inclusive pelo Judiciário - de se promulgarem dispo
sitivos legais às vésperas de novo ano fiscal, que passam a viger, quando
não no dia seguinte, uma ou duas semanas depois.



Observe-se que o resultado prático desse regime especial
ora instituído é o mesmo que se obteria, por exemplo, caso se
concedesse isenção do tributo, benefício que pode ser revogado a
qualquer tempo, com efeitos imediatos - conforme jurisprudência
reiterada do STF. A diferença é que para a isenção vale a regra do
"tudo ou nada"; ou bem se cobra o tributo com alíquota cheia, ou
nada se cobra. No regime instituído pela EC nO 33 pode-se graduar
a alíquota, dentro do limite estabelecido pela lei, conforme as
circunstâncias e necessidades do mercado.

A constitucionalidade desse sistema é plenamente defensá
vel, do ponto de vista jurídico, mas a decisão final obviamente
caberá ao STF, se e quando chamado a se manifestar sobre o
assunto.

Já o inciso II trata da destinação dos recursos arrecadados
pela Cide Combustíveis: Ca) ao pagamento de subsídios a preços
ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados
e derivados de petróleo; b) ao financiamento de projetos ambien
tais relacionados com a indústria do petróleo e do gás; c) ao
financiamento de programas de infra-estrutura de transportes.

A alínea a trata da substituição propriamente dita da PPE,
destinando parte da arrecadação da Cíde Combustíveis para sub
sidiar preços6 e transporte. A alínea b destina recursos para o
Ministério do Meio Ambiente. A alínea c contempla antiga reivindi
cação do setor de transportes, garantindo recursos para compor
um fundo de investimentos em infra-estrutura de transportes: na
prática, um retorno ao sistema vigente antes da Constituição do
1988.

Do ponto de vista da teoria pura das finanças públicas, não
parece medida das mais convenientes, uma vez que engessa o

6 A referência a "preços" foi necessária para abrigar os interesses da indús
tria sucro-alcooleira da região Nordeste, especialmente os produtores de cana
de açúcar, que hoje dependem fortemente dessa ajuda, para se manterem
competitivos no mercado nacionaL



orçamento e dificulta a administração dos recursos públicos. Há
que se considerar, no entanto, o aspecto prático, a realidade. E (')
fato é que, desde 1988, os recursos destinados anualmente para
a manutenção, conservação e ampliação dessa infra-estrutura no f
País não têm correspondido às necessidades, o que se reflete na (
crescente deterioração de um patrimônio público importante. t

c
II - Exame da Lei nO 10.336, de 19 de dezembro de 2001.
A Cide Combustíveis foi instituída pela Lei nO 10.336/01, que

lhe definiu os elementos essenciais. A hipótese de incidência é a
importação ou comerciaiízação de petróleo e seus derivados, gás
natural e seus derivados e álcool etílico combustível (art. 10).
Sujeitos passivos diretos o produtor, o formulador7 e o importador,
pessoa física ou jurídica (art. 2°). A base de cálculo é a unidade
de medida física (art. 4°), sobre a qual incidem alíquotas específi
cas (art. 5°) distintas para cada produto.

Os demais artigos da lei definem aspectos secundários da
Contribuição, voltados principalmente para a sua administração e
controle pelos órgãos fiscais. Os elementos essenciais do tributo
estão definidos nos dispositivos já mencionados.

A hipótese de incidência, elemento fundamental para deter
minar a natureza jurídica de um tributo·, é a prática de operações
de importação ou comerciaiízação dos produtos enumerados pela
lei. De acordo com a doutrina que classifica os tributos em vincu
lados ou não-vinculados - conforme sua hipótese de incidência
preveja ou não a uma atividade específica do Estado ligada direta
ou indiretamente ao contribuinte - enquadra-se, evidentemente,
na segunda categoria, ou seja, a dos tributos não vinculados. O
ato de importar ou comercializar mercadorias não requer qualquer

7 o 'parágrafo único do art. 20 define formulador, para os efeitos da Contri
buiçao, como a pessoa jurídica que exerça determinadas atividades, enume
radas taxativamente na lei, de acordo com os critérios da Agência Nacional
do Petróleo (ANP).
8 Consoante os ensinamentos, entre outros, de Geraldo Ataliba (op. cit.)
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providência do Estado, nem exige sua participação. É um ato do
contribuinte, um índice de sua capacidade contributiva.

Trata-se de um claro exemplo de tributo não-vinculado e,
portanto, hipótese de incidência típica de imposto. Não é a Cide
Combustíveis, segundo esse ponto de vista, uma verdadeira con
tribuição, mas aquilo a que Sacha Calmon chamaria imposto afeta
do a finalidade específica9 • No caso das atividades de comerciali
zação interna, ademais, um imposto com hipótese de incidência da
competência exclusiva dos Estados (ICMS).

Essa constatação pode trazer problemas de adequação consti
tucional ao tributo, conforme o ponto de vista doutrinário que se
adote. De acordo com Geraldo Ataliba, deve-se nesses casos aplicar:

... o regime do imposto que couber - inclusive
proclamando-se a inconstitucionalidade dos decreta
dos pela União, quando tenham adotado base de cál
culo de impostos estaduais (art. 155) ou municipais
(art. 156) - com as modificações próprias do regime
das "contribuições" (art. 149) ...

Assim, a invocação das finalidades constitucionalmente qua
lificadas autoriza certas derrogações do regime tributário, elaste
cedoras da liberdade do legislador federal; mas, por outro lado,
impõe-lhe coerência no estabelecimento da base imponível. (Op.
cito pp., 174-5)

E mais adiante:
A esse propósito é imprescindível considerar que

a adoção, pelo legislador ordinário federal, de hipóte
ses de incidência de impostos que têm regime especial
- por força de preceitos constitucionais - obriga-o (ao

9 Sacha Calmon Navarro Coêlho (As Contribuições Especiais no Direito Tribu
tário BrasNeirol in, Justiça Tributária l Max Umonad, São Paulo, 1998). Veja
se também SODre o tema Geraldo Ataliba (op. cit, pp. 174-5):
Dando o legislador ordinário federal, a institutos que crie, a designação de
contribuição, poderá, na verdade, ter adotado a figura de imposto, ou poderá
ter realmente criado uma verdadeira contribuiçao. Pode-se dizer que,! até
hoje, todos os tributos a que se atribuiu legislativamente a designaçao de
contribuição, no Brasil, revestiram natureza de impostos...



legislador) a respeitar esse regime. E se ele o não fizer,
o intérprete assim interpretará a lei, em acatamento à
Constituição. Se isso não for possível ao intérprete,
então a lei deve ser considerada inconstitucional. (Op.
cit., p. 182)

Como se vê, na opinião daquele tributarista notável, o legis
lador não tem criado mais do que impostos afetados, pensando
(ou afirmando) tratar-se de contribuições especiais. Para que es
ses impostos afetados se enquadrem validamente no ordenamento
jurídico em vigor, no entanto, exige sua doutrina que cumpram
determinadas condições: (a) não tenham hipótese de incidência
de impostos estaduais ou municipais; (b) acompanhem o regime
jurídico atribuído ao imposto, ainda que com as "derrogações es
tabelecidas pelo art. 149"; (c) respeitem as imunidades instituídas
pela Constituição; (d) definam um círculo especial de contribuin
tes; e (e) reconheçam uma atividade estatal a eles referida indire
tamentelO •

Marco Aurélio Greco" propõe um outro critério para a vali
dação constitucional das contribuições: o finalístico. Em singelo
resumo, para ele as contribuições têm um regime jurídico próprio
ao qual não se aplicam todas as limitações e princípios do regime
geral instituído pela Constituição. A compatibilidade de uma dada
contribuição com o texto constitucional, por esse critério, afere
se não com o raciocínio lógico-dedutivo da pirâmide de Kelsen,
não com uma verificação meramente formal da compatibilidade
entre os seus elementos e o regime constitucional l2 , mas sim pela
investigação dos aspectos da proporcionalidade (proibição do ex
cesso), da necessidade e da adequação entre o fim que se pre
tende atingir com a contribuição e a contribuição em si.

10 "O arquétipo básico da contribuição deve ser respeitado: ,_, é imprescindí
vel circunscrever-se, na lei, explícita ou implicitamente, um círculo especial
de contribuintes e reconhecer-se uma atividade estatal a eles referida indire
tamente. Assim ter-se-á um mínimo de elementos, para configuração da
contribuição" (Geraldo Ataliba, op. cit., p. 170).
11 Contribuiçoes, uma figura sui generis, Dialética, São Paulo, 2000.
12 Salvo ,alguns pontos fundamentais, evidentemente.



Trata-se de idéia engenhosa, capaz de responder adequa
damente a algumas das questões que têm deixado perplexos ps
juristas que se dedicam ao assunto. Pelo critério de validação
finalística estariam justificadas, por exemplo, a sobreposição entre
o fato gerador da contribuição e o de um tributo já previsto na
Constituição, ou a derrogação das imunidades instituídas pelo art.
150, VI, no caso das contribuiçõesl3 •

Aplicando-se ao estudo da Cide Combustíveis esse método
de análise, obtêm-se na verdade três contribuições distintas: uma
(a) destinada à intervenção no sistema de formação de preços
dos combustíveis (alínea a do art. 177, § 4°, Il, da Constituição
Federal); uma outra (b) destinada a recolher recursos para o meio
ambiente (alínea b, do mesmo artigo); e a terceira (c) destinada a
financiar investimentos em infra-estrutura de transportes (alínea c).

Da análise dessas três contribuições sob os prismas da pro
porcionalidade, necessidade e adequação parece imperioso con
cluir que apenas a primeira poderia reivindicar validade jurídica. A
contribuição para o financiamento de projetos ambientais (alínea
b) não resiste ao exame da necessidade: já existem, com efeito,
recursos orçamentários em sobejo para essa finalidade. Também a
contribuição para investimentos em infra-estrutura de transportes
enfrenta problemas, no que respeita à adequação, uma vez que
elege um universo de contribuintes (diretos e indiretos) excessi
vamente amplo e que não tem necessariamente relação com o
sistema de transportes (casos do óleo combustível, ou da nafta,
por exemplo)14 .

A jurisprudência do STF não revela uma posição orgânica e

13 Marco Aurélio Greco (op. cit., pp. 140-1).
14 O critério de inclusão nesses casos foi eminentemente pragmático - do
ponto de vista da administração tributária - para coibir eventuais fraudes
fiscais.
15 Não cabe aqui analisar os motivos por que isso acontece, mas é certo que
a perplexidade resultante dessa situação pode ser apontada como um do.s
principais incentivos ao proliferar de novas teses questionadoras da regulan
dade jurídica das contribuições especiais, nos tribunais.



sistemática sobre o tema das contribuições. Ao contrário, tem-se
marcado por decisões tópicas e casuísticas, voltadas muito mais
para a solução dos casos concretos eventualmente sob julgamen
to do que para a formulação de conceitos coerentes '5 , que pu
dessem orientar uma doutrina consistente, capaz de ordenar o
raciocínio jurídico sobre o tema.

Não fosse, portanto, o § 4° do art. 177 da Constituição,
incluído pela EC nO 33, seria bastante difícil sustentar a tese da
constitucionalidade da Cide Combustíveis: (i) porque não observa
a legalidade estrita, permitindo que ato do Executivo lhe altere as
alíquotas; (i1) porque se afasta também da limitação da anteriori
dade; (iii) porque invade a competência exclusiva dos Estados, ao
tributar a comercialização no mercado interno, base de cálculo do
ICMS; (iv) porque instituído por lei ordinária, e não por lei comple
mentar; e (v) porque atinge um grupo de contribuintes que não
têm relação bem definida com as finalidades da contribuição.

Todos esses aspectos, no entanto, estão contemplados em
dispositivo específico da Constituição, o já mencionado § 40 do art.
177. O debate passa, assim, ao campo do conflito entre normas de
estalão constitucional, onde se mostra muito mais delicado o pro
blema de delimitar as fronteiras de cada dispositivo ou princípio.

Em resumo, o constituinte (derivado) demonstrou expressa
disposição de instituir um regime jurídico especial para a Cide Com
bustíveis, regime esse cujas características próprias parecem ra
zoáveis e justificáveis, à luz dos exames da proporcionalidade,
adequação e necessidade. .

A palavra final quanto a esse entendimento cabe, no entan
to, ao Poder Judiciário, e não se deve descartar em princípio a
possibilidade de sucesso para eventuais questionamentos, em face
da complexidade do tema e de sua importância econÔmica.
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