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RESUMO 

Os Estados para consecução de seus fins, principalmente no 

aspecto social, precisam de recursos para efetivar os direitos 

sociais das pessoas, a fim de atender o critério da dignidade da 

pessoa humana e da necessidade de haver um mínimo existencial 

para pleno exercício da cidadania em seu aspecto mais amplo. Os 

tributos são meios pelos quais os Entes públicos adquirem tais 

recursos, dentre outros meios existentes. Nesse sentido, o 

desenvolvimento econômico e social de um país guarda estreita 

relação com a tributação. A forma que tais recursos são 

empregados ou distribuídos mostra o perfil e o nível de 

responsabilidade entre o Estado e seus súditos. Apesar do 

desenvolvimento econômico possuir estreita relação com a 

tributação, o mercado, em sua concepção tradicional nos moldes 

capitalistas, sendo incluso a globalização, não consegue absorver 

a parcela da população e incluí-las no sistema de trabalho e renda, 

deixando um rastro de exclusão social e um quadro de negação da 

cidadania plena. Como ainda não existe um marco regulatório, 

muitos dos empreendimentos estão na informalidade, e quando 

passam para formalidade são tratados como uma das espécies de 

pessoa jurídica prevista na lei civil,que, por via de consequência, 

incide toda a carga de tributos. A carga tributária brasileira é uma 

das mais altas do mundo. Os tributos indiretos, notadamente o 

ICMS, é o imposto que tem a maior incidência na carga tributária. 

Tributam-se os bens de consumo como fito meramente 

arrecadatório submetendo a um quadro de regressividade fiscal. 

Por fim, a isenção para o setor, se adotada em caráter nacional, 

sendo a implementação de uma política pública para beneficiar 

esse ramo da economia. Quanto à abordagem, esta é qualitativa, 

porquanto a tarefa é humanística, voltada, nomeadamente, aos 

profissionais do Direito. Em relação aos objetivos, tem-se a livre 

metodologia descritiva e exploratória, sob o escopo de identificar, 

analisar e reger os institutos no ordenamento jurídico brasileiro. 

O assunto investigado localiza-se na área de Direito 

Constitucional Tributário e do Direito Tributário contemporâneo. 

A linha de pesquisa é Constitucionalismo, Democracia e 

Organização do Estado. 

Palavras-chave: Economia. Globalização. Economia solidária. 

Empreendimentos solidários. Isenção Fiscal. ICMS. 
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ABSTRACT 

States to achieve their ends, especially in the social aspect, need 

resources to realize the social rights of the people, in order to 

meet the criterion of the dignity of the human person and the 

necessity of having an existential minimum for the full exercise 

of citizenship in its aspect. Taxes are means by which public 

entities acquire such resources, among other means. In this sense, 

the economic and social development of a country is closely 

related to taxation. The form in which such resources are 

employed or distributed shows the profile and level of 

responsibility between the State and its subjects. Although 

economic development has a close relationship with taxation, the 

market, in its traditional conception in the capitalist molds, 

including globalization, can not absorb the portion of the 

population and include them in the labor and income system, 

leaving a trail of exclusion and a framework of denial of full 

citizenship. As there is still no regulatory framework, many of the 

enterprises are in the informal sector, and when they pass to 

formality they are treated as one of the legal entity species 

provided for in the civil law, which, consequently, affects the 

entire tax burden. The Brazilian tax burden is one of the highest 

in the world. Indirect taxes, notably the ICMS, is the tax that has 

the highest incidence on the tax burden. Consumer goods are 

taxed as a purely tax-collecting object, subject to fiscal 

regressivity. Finally, the exemption for the sector, if adopted 

nationally, and the implementation of a public policy to benefit 

this branch of the economy. As for the approach, this is 

qualitative, since the task is humanistic, aimed, in particular, at 

law professionals. In relation to the objectives, we have the free 

descriptive and exploratory methodology, under the scope of 

identifying, analyzing and governing the institutes in the 

Brazilian legal system. The subject investigated is located in the 

area of Constitutional Tax Law and Contemporary Tax Law. The 

research line is Constitutionalism, Democracy and State 

Organization 

Key-words. Economy. Globalization. Solidarity economy. Joint 

ventures. Tax exemption. ICMS.  
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INTRODUÇÃO 

O estudo que ora se apresenta é fruto das pesquisas 

desenvolvidas no Programa de Pós-Graduação de Mestrado 

Interinstitucional entre a Universidade Federal de Santa Catarina 

e a Faculdade Luciano Feijão, sob a orientação do Professor 

Doutor Ubaldo César Baltazar, tendo como título: Isenção do 

ICMS com fator de desenvolvimento dos empreendimentos 

econômicos solidários. 

A Constituição da República Federativa do Brasil tratou a 

solidariedade como um dos objetivos fundamentais afastando a 

ideia de mero valor moral para ser alçado na categoria de 

princípio constitucional e vetor para as políticas públicas. 

No entanto, sabe-se que o atual sistema tradicional do 

mercado de capitais do sistema capitalista de produção tem a 

globalização como um movimento transnacional que, nas últimas 

décadas, tem mudado o perfil dos Estados Nacionais, exercendo 

forte influência nas relações de trabalho. Muito embora a 

globalização seja um movimento cultural, econômico, 

tecnológico e de modo de produção capitalista que detém o 

monopólio do capital e do trabalho, tem como principal fator a 

exclusão de pessoas e negação do acesso ao mínimo necessário 

para uma existência digna. 

Com a crise do trabalho enfrentada pelos países 

emergentes e a impossibilidade do mercado de absorver essa 

grande massa de excluídos, bem como a noção do Estado de Bem 

Estar Social sem recursos necessários para prover as necessidades 

dessas pessoas, origina-se a ideia da economia solidária com 

anseio de se construir uma sociedade mais plural, menos 

desigual, mais humana e não somente voltada para a ideia da 

relação produção e lucro. Surge a possibilidade de emancipação 

pelo trabalho centrado na preservação do meio ambiente, na 

prática do cooperativismo e da democracia, na efetivação de laços 

de convivência e criação de tecnologias sociais capazes de 

superar as dificuldades vividas pela prática do comércio justo. 

Desse fato social, surge também o empoderamento das 

pessoas, principalmente a relevância do papel das mulheres na 

concretização desse novo modo de viver, trabalhar e produzir.  O 

crescimento da economia solidária no Brasil se mostra promissor. 

Dados apontam que aproximadamente 20 mil empreendimentos 

existem no Brasil em diferentes formas de organização, bem 
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como diversidade de bens e serviços produzidos e ofertados 

(2016, online). Grande parte desse contingente de 

estabelecimentos está localizada na região Nordeste e na zona 

rural, onde há mais carência de material e pouca atuação estatal. 

Da economia solidária se extraem os empreendimentos 

solidários, responsáveis diretos na geração de renda e inclusão 

social. São por estes estabelecimentos que se desenvolvem e 

comercializam grande parte dos produtos e serviços.  

Com efeito, a criação da Rede Bodega, fomentada e 

articulada pela Cáritas Brasil – regional do Ceará, compreendeu o 

desenvolvimento de uma tecnologia social que visava a seleção 

de diversos produtores para fins de canalizar a produção, que ora 

estava localizada de maneira difusa, sem qualquer apoio ou 

orientação, para um único local, qual seja, um estabelecimento 

físico para receber, expor a venda e comercializar esses bens. 

A partir dessa identidade física do estabelecimento 

solidário da Rede Bodega, passou-se a desenvolver uma rede de 

caráter associativo para fortalecer a união das pessoas envolvidas 

nos projetos. 

Dessas reuniões e fortalecimento dos laços sociais entre os 

produtores, já com uma “loja física” para expor os produtos, 

verificou-se a necessidade de organização e formalização do 

empreendimento. Dentro dessa visão associativista e 

colaborativa, desenvolveu-se outra tecnologia social chamada de 

fundos solidários. Estes são fundos criados pelos próprios 

associados como forma de microcrédito para financiar as 

atividades do grupo, sendo valores que são tomados de 

empréstimos a fim de serem aplicados na própria comunidade 

visando as melhorias de vida e dos meios de produção. Não são 

cobrados juros desse empréstimo, nem tampouco funciona como 

um sistema bancário. Na verdade, trata-se de um controle 

informal exercido pelo próprio grupo. 

Ainda deve-se ressaltar que o fortalecimento dos laços 

criados com a criação da Rede Bodega surgiu uma terceira 

tecnologia social do grupo, as rodas de negociações. Essas 

rodadas são reuniões periódicas que ocorrem entre os membros 

das diversas redes Bodegas para fins de interagirem, bem como 

realizarem negócios entre si, além de trocas de produtos e 

serviços. 

Apesar de toda iniciativa e da construção desse ambiente 

solidário, os empreendimentos solidários não estão imunes às 
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dificuldades financeiras. Por essa razão, a isenção do ICMS é 

tratada nesta pesquisa como fator de desenvolvimento desses 

empreendimentos, tendo em vista que esse instituto de natureza 

tributária, utilizado com instrumento da extrafiscalidade, tem o 

condão de desonerar a cobrança desse gravame. 

Há uma clara relação entre a atividade estatal tributária 

como desenvolvimento econômico. Os Estados Nacionais têm 

como fonte de aquisição de recursos diversas atividades de 

natureza econômica. No entanto, a atividade tributária se mostra a 

mais importante, tendo em vista que o grau de riqueza da nação e 

o custeamento das despesas e investimentos advêm da 

arrecadação tributária.  A efetivação de muitos direitos sociais e a 

implementação de políticas públicas são dependentes da 

arrecadação tributária. O Brasil é um dos países que detém a 

maior carga tributária do mundo. Dessa carga tributária, o ICMS 

é o gravame que tem a maior carga incidente, no montante de 6 % 

do PIB brasileiro (2017, online). Desse perfil, verifica-se que o 

Brasil tem uma taxação excessiva em relação ao imposto indireto, 

em detrimento ao imposto de renda, que corresponde somente a 

3,25% do PIB nacional. Essa distorção gera um quadro de 

injustiça fiscal e consequente desrespeito aos direitos humanos. 

Nessa quadra está assentado o Sistema Tributário Nacional 

composto por uma base axiológica e principiológica, normas e 

regras em geral, bem como pelas imunidades e a definição das 

competências tributárias, dentre outras regras constitucionais. 

Com efeito, a isenção tributária, é um instituto tributário 

situado no plano da incidência do tributo, mas por opção política 

do gestor público, opta por não exercer a cobrança do mesmo. A 

isenção é instrumento de política fiscal utilizada desde as 

primeiras Constituições da República até a atual. Dessa forma, 

sempre se mostrou como um instrumento de extrafiscalidade, 

uma vez que a sua aplicação, em tese, consiste em estimular 

condutas e práticas para o desenvolvimento de determinado setor 

ou atividade econômica.  

Nesse contexto, entende-se por oportuno analisar a 

experiência vivenciada pela criação e o desenvolvimento da Rede 

Bodega no Estado do Ceará, tendo por base os princípios da 

economia solidária e sua contribuição como instrumento de 

inclusão financeira, crescimento econômico e desenvolvimento 

humano.  
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Os objetivos específicos procedem a uma investigação a 

respeito do sistema capitalista e dos efeitos da globalização, da 

economia solidária e seus princípios, bem como a respeito do 

instituto jurídico da isenção tributária, da taxação do ICMS e da 

carga tributária e da criação da Rede Bodega. Por fim, analisam, 

ainda, os efeitos da isenção do ICMS sobre os empreendimentos 

solidários. 

Quanto à metodologia, assinala-se a pesquisa bibliográfica, 

por meio de um estudo descritivo-analítico, ao que se consigna ao 

material pesquisado: manuais de referência, legislações, doutrinas 

jurídicas e jurisprudências especializadas mais adequadas ao 

objeto do estudo, a saber: a redução do campo de investigação à 

ciência do Direito e seus dados onde se quer explicar tão somente 

o ordenamento local, em dado tempo e lugar.  

Quanto à abordagem, esta é qualitativa, porquanto a tarefa 

é humanística, voltada, nomeadamente, aos profissionais do 

Direito. Em relação aos objetivos, tem-se a livre metodologia 

descritiva e exploratória, sob o escopo de identificar, analisar e 

reger os institutos no ordenamento jurídico brasileiro. 

O assunto investigado localiza-se na área de Direito 

Constitucional Tributário e do Direito Tributário contemporâneo. 

A linha de pesquisa é Constitucionalismo, Democracia e 

Organização do Estado, sob a orientação do Professor Doutor 

Ubaldo César Balthazar. 

Para melhor explanação dos temas, dividiu-se o trabalho 

em três capítulos. No primeiro capítulo, foi abordado a respeito 

da economia solidária, dos empreendimentos solidários, bem 

como temas relacionados à geração de renda, direitos humanos, 

preservação ambiental, democracia, cooperativismo e 

participação humana. No segundo capítulo, apresentou-se como 

temas centrais a Isenção Tributária e o ICMS, assim como a 

relação entre a atividade estatal e o desenvolvimento, bem como 

abordagem sobre Estado, Justiça e cidadania fiscal, além do 

Sistema Tributário Nacional e Princípios da legalidade, 

seletividade em razão da essencialidade, extrafiscalidade do 

ICMS e considerações acerca do Conselho Fazendário – 

CONFAZ. No terceiro capitulo, fez-se considerações sobre a 

criação da Rede Bodega do Ceará, a verificação dos principais 

produtos da Rede, agricultura familiar, artesanato, tecnologias 

sociais dos empreendimentos solidários, a isenção do ICMS 

como fator de desenvolvimento dos empreendimentos solidários, 
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bem como a relação dessa isenção com diferentes aspectos da 

vida humana. Por último, as conclusões foram tecidas, buscando 

afirmar conceitos assinalados ao longo do trabalho, 

contextualizando os temas capitais enfrentados na pesquisa, a fim 

de destacar um juízo crítico e valorativo da temática da isenção 

do ICMS como fator de desenvolvimento dos empreendimentos 

de economia solidária.  



 



 

1 EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS 

Discorrer sobre a economia solidária implica, inicialmente, 

contextualizá-la no atual sistema capitalista de produção. Aliás, 

ela é o contraponto desse atual modelo excludente de capital e 

produção, concentração de renda e exclusão social, delineados 

pelo processo de globalização. 

A globalização como movimento econômico, cultural e 

político fez com que se repensasse o papel dos estados e 

instituições. Uma analogia para ilustrar tal assertiva seria a de 

Muhamad Yunus (2010, p.21), ao descrever o comércio global 

como uma estrada com centenas de pistas que se entrelaçam ao 

redor do mundo. Se for livre para todos, sem sinal vermelho, 

limite de velocidade, restrição de tamanho ou faixas que dividem 

as pistas, essa estrada será tomada por caminhões gigantescos 

oriundos das economias mais poderosas do mundo. Os veículos 

pequenos - as caminhonetes de um fazendeiro, as carroças de boi 

e os riquixás de Bagladesh - serão empurrados para fora da 

estrada. 

Nesse sentido, Joana Stelzer (2009, p.19) define a 

globalização (ou mundialização) como um processo 

paradigmático, multidimensional e de natureza eminentemente  

econômico-comercial,  que  se caracteriza  pelo  enfraquecimento  

soberano  dos  Estados-nacionais  e  pela emergência  dos  novos  

focos  de  poder  transnacional  à  luz  da  intensificação dos  

movimentos  de  comércio  e  de  economia,  fortemente  apoiado 

no  desenvolvimento tecnológico e no barateamento  das  

comunicações  e dos meios  de transportes,  multiplicando-se  em  

rede de  matriz  essencialmente  heurística. Ubaldo Cesar 

Balthazar (2005, p. 148) explana a respeito do aspecto excludente 

da globalização: 
Se de um lado a globalização produz um 

homem feliz como o homem que tudo 

consome [...] este mesmo processo produz 

uma multidão de excluídos, marginais da 

mundialização econômica em todos os 

cantos do planeta. As estatísticas mostram 

que temos atualmente aproximadamente 

um bilhão de seres humanos vivendo na 

miséria, com dificuldades para atender as 

necessidades básicas, primárias do homem 

enquanto ser digno. 
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Não obstante ao papel protagonista e excludente da 

globalização financeira1, vetor do capitalismo2, concentrando, via 

de regra, capital, tecnologia e trabalho, sob os auspícios das 

grandes corporações, surge, nesse contexto, a possibilidade de um 

novo viés de revalorização humana centrado no trabalho 

autogestionado e com base na solidariedade e vínculos sociais 

mais efetivos. 

Os países, principalmente os chamados emergentes, 

enfrentam a chamada crise do trabalho, constatada por Genauto 

França Filho (2008, online), ao afirmar que a busca de 

                                                 
1 A respeito, Flávia Piovesan (2010, p.187-188) afirma que “Acrescente-se 

a globalização econômica tem agravado ainda mais as desigualdades 

sociais, aprofundando as marcas da pobreza absoluta e da exclusão 

social. De acordo como relatório sobre Desenvolvimento Humano de 

1999, elaborado pelo Programa das Nações Unidas pelo 

Desenvolvimento (PNUD), a integração econômica mundial tem 

contribuído para aumentar a desigualdade. A diferença de renda entre os 

20% mais ricos da população mundial e dos 20% mais pobres, medida 

pela renda nacional média, aumentou de 30para 1, em 1960, para 74, em 

1997. Adiciona o relatório que, em face da globalização assimétrica, a 

parcela de 20% da população mundial que vive nos países de renda mais 

elevada concentra 86% do PIB mundial, 82% das exportações mundiais, 

68% do investimento direto estrangeiro e 74% das linhas telefônicas. Já 

a parcelo dos 20% mais pobres concentra 1% do PIB mundial, 1% das 

exportações mundiais, 1% do investimento direto estrangeiro e 1,5% das 

linhas telefônicas. Atente-se que o próprio Banco Mundial reconheceu, 

em relatório recente, que pobreza tem crescido em virtude da 

globalização econômica. De acordo com o relatório do BIRD, no 

período de maior adesão ao neoliberalismo aumentaram a pobreza e o 

protecionismo em escala internacional. Para Organização Mundial da 

Saúde ‘a pobreza é maior causa mortis na esfera mundial. A pobreza 

apresenta influência destrutiva em todas as fases da vida humana, do 

momento do nascimento até a morte.’” 
2 De acordo com Singer (2002, p.86), “mesmo sendo hegemônico, o 

capitalismo não impede o desenvolvimento de outros modos de 

produção porque é incapaz de inserir dentro de si toda população 

economicamente ativa. A economia solidária cresce em função das crises 

sociais que a competição cega dos capitais privados ocasiona 

periodicamente em cada país. Mas ela só se viabiliza e se torna uma 

alternativa real ao capitalismo quando a maioria da sociedade, que não é 

proprietária de capital, conscientiza-se de que é de seu interesse 

organizar a produção de um modo em que os meios de produção sejam 

de todos os que os utilizam para gerar o produto social”. 
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alternativas ou caminhos para a promoção do desenvolvimento 

tem se tornado uma preocupação constante, nos últimos anos, em 

razão do contexto bastante específico da dinâmica do capitalismo 

contemporâneo. Com o recrudescimento do desemprego em 

muitos países, especialmente a partir do início dos anos 80, as 

sociedades contemporâneas conhecem um fenômeno novo, 

batizado por muitos analistas como a “crise do trabalho”. O 

citado autor conclui que, em face à crise do trabalho, considera-

se, portanto, que duas grandes avenidas de respostas se 

apresentam. Ainda, segundo o mesmo autor, tais caminhos, que 

aqui serão chamados respectivamente de “via insercional-

competitiva”, de um lado, e de “via sustentável-solidária”, do 

outro, refletem duas grandes éticas que orientam soluções de 

combate ao desemprego ou de promoção do desenvolvimento 

local: uma ética da competição, em oposição a uma ética da 

cooperação.  

Fazendo-se a interseção pela via sustentável-solidária, 

aduz Paul Singer (2005, p. 11), que a economia solidária é 

caracterizada como fruto do anseio de construir uma sociedade 

melhor do que a atual, visando à geração do trabalho e a busca 

pela renda. Como forma de integrar financeiramente o indivíduo 

e criar atividades que geram trabalho e renda, desponta como 

alternativa ao capitalismo neoliberal a Economia Solidária (ES). 

Esta se caracteriza como uma forma de produção, consumo e 

distribuição de riqueza centralizada na valorização do ser humano 

e não do capital. Tem como finalidade abranger aspectos sociais, 

econômicos, políticos, ecológicos e culturais, pois preconiza a 

construção de um ambiente socialmente justo e sustentável. A ES 

emerge como uma estratégia de sobrevivência dentro de um 

processo de democratização econômica, sendo voltada para a 

produção, consumo e comercialização de bens e serviços de 

modo autossustentável, reafirmando, assim, a emergência de 

atores sociais, ou seja, a emancipação dos trabalhadores como 

sujeitos históricos. 

A forma de atuação dos referidos empreendimentos 

fortalece os laços de solidariedade e fraternidade, uma vez que a 

produção é voltada não unicamente para o lucro, mas para 

valoração do aspecto humano e social. Nesse sentido, cria-se uma 

rede de relacionamentos e conexões interpessoais, e não 

unicamente uma rede de caráter produtivo e laboral. Essa rede se 
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destaca, principalmente, pela agregação das pessoas e suas 

necessidades ao bem comum de toda uma comunidade. Não se 

trabalha unicamente o aspecto pessoal/individual, mas, como 

regra geral, toda uma comunidade ou setor. 

A relação da democracia nesse sistema de produção 

solidária é mais valorada, uma vez que sendo um sistema político 

exercida do povo para o povo, o aspecto inclusivo faz com que o 

maior número de pessoas passe a sofrer um maior 

desenvolvimento humano e social. O desenvolvimento 

econômico e social também significa emancipação do cidadão. 

Com efeito, essa emancipação não encontra somente 

amparo na melhora de rendimentos, mas nos aspectos 

multifacetários da pessoa. A título de exemplo, a pobreza, 

tradicionalmente, é medida pela quantidade de rendimentos 

percebidos por uma pessoa ou família.  No entanto, ela tem 

caráter multidimensional, fato este já constatado pelas Nações 

Unidas no Relatório de Desenvolvimento Humano 20153 (ONU, 

2017, online). Dentre os indicadores da pobreza multidimensional 

está o analfabetismo, a ausência de saneamento básico, a pobreza 

monetária e a fome.  

Noutro giro, o comércio justo4 está intrinsecamente 

relacionado e é o elemento externo da economia solidária. Pelo 

                                                 
3 O Relatório do Desenvolvimento Humano não parece nas referências 2015 

das Nações Unidas expõe que: “A medida convencional da pobreza 

apenas tem em conta os rendimentos: as pessoas em situação de pobreza 

extrema vivem com menos de 1,25 dólares por dia. No entanto, as pessoas 

também podem estar privadas de escolaridade, sofrer de subnutrição ou 

não ter acesso a água potável. Este conceito mais amplo de pobreza 

encontra-se refletido no Índice de Pobreza Multidimensional, uma média 

ponderada de dez indicadores. Considera-se que uma pessoa vive em 

situação de pobreza multidimensional se sofre privações em pelo menos 

um terço desses indicadores, sendo que cada indicador tem um nível de 

privação definido”. (ONU, 2015, online). 
4 Para Stelzer e Gonçalves (2017, online), “o Fair Trade (ou Comércio 

Justo) consiste em fluxo comercial baseado no cumprimento de critérios 

de justiça, solidariedade e transparência. Entre os princípios que 

orientam a relação de troca, destaca-se: a promoção de condições dignas 

de trabalho em toda cadeia produtiva, a prática do preço justo, a 

preservação do meio ambiente, o consumo ético e a responsabilidade 

social corporativa. [...]. Atualmente, o fortalecimento das vendas do 

Comércio Justo alcança mais de 1,2 milhão de pessoas que trabalham 
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comércio justo se identificam: a origem dos produtos, os meios 

de produção e comercialização, o respeito ao meio ambiente e a 

repartição das receitas e o direcionamento dos lucros advindos 

nas transações comerciais. 

Bem a propósito, a cooperação também é elemento 

marcante da economia solidária, haja vista que as redes e as 

conexões das comunidades no propósito central de 

desenvolvimento e emancipação, bem como o empoderamento 

das pessoas marcam o perfil das comunidades envolvidas, 

principalmente no caso das mulheres5, como será demonstrado no 

terceiro capítulo, em que será abordada a atuação e o papel delas 

na economia solidária. Assim, o acesso à informação e à 

organização da cadeia produtiva estabelece uma sincronização 

                                                                                              
em 991 organizações de produtores certificadas do Comércio Justo em 

66 países (FAIR TRADE FOUNDATION, 2013). Comércio Justo (Fair 

Trade) é visto na qualidade de abordagem alternativa ao comércio 

tradicional (Free Trade). Trata-se de proposta escorada na parceria, 

oferecendo melhores condições comerciais aos que trabalham (em 

detrimento do comércio tradicional que coloca os trabalhadores perante 

os grandes compradores, que impõe preços e condições de compra). 

Com isso, melhoram as possibilidades de vida digna. Os consumidores, 

por sua vez, podem cooperar na redução da pobreza por meio de suas 

compras cotidianas”. (FAIR TRADE INTERNATIONAL, 2013). 
5 Segundo o Relatório do Desenvolvimento Humano 2015 das Nações 

Unidas (ONU, 2017, online), “há dois grupos, cujo potencial de trabalho 

não é plenamente utilizado: as mulheres nomeadamente no contexto do 

trabalho remunerado e os jovens. A probabilidade de procurar e 

encontrar um trabalho remunerado é menor entre as mulheres do que 

entre os homens, e, quando empregadas, as mulheres também têm menos 

probabilidades do que os homens de ter um emprego seguro ou altos 

cargos. Em 2015, a nível mundial, a taxa de participação na força de 

trabalho (que mede a população ativa empregada) era de cerca de 50 por 

cento entre as mulheres, contra 76 por cento no caso dos homens. No 

mesmo ano, 47 por cento das mulheres em idade ativa (15 anos ou mais) 

estavam empregadas, em comparação com 72 por cento dos homens. 

Quase 50 por cento das mulheres empregadas têm empregos 

vulneráveis, em comparação com 44 por cento dos homens. As mulheres 

em todo o mundo detêm apenas 18 por cento dos cargos ministeriais, 22 

por cento dos assentos parlamentares e 25 por cento dos cargos 

administrativos e de gestão. Cerca de 32 por cento das empresas não 

possuem mulheres entre os seus quadros superiores. Nos capítulos 4 e 6, 

apresenta-se uma análise mais aprofundada destas questões”.  
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aos princípios norteadores da economia solidária, bem como 

estabelecem as bases de respeito ao meio ambiente, de uma 

cultura autossustentável e da utilização de bens e matérias primas 

com base agroecológica e das atividades do extrativismo 

sustentável. 

Os direitos humanos, na concepção principiológica da 

economia solidária, são respeitados e se tornam também um dos 

principais vetores na consecução das finalidades sociais. O 

respeito à diversidade e à origem étnica e o conhecimento das 

comunidades, tendo como centro a valoração humana em 

detrimento do capital, resulta no respeito à pessoa pela condição 

do que ela é e não pelo quanto produz ou pela grau de riqueza que 

acumulou. 

1.1 Economia solidária 
A economia solidária tem sua gênese com a crise do 

capitalismo do Século XIX (SINGER, 2008) nas experiências 

associativistas experimentadas no curso da revolução industrial 

na Europa. Tem-se notícias que a corporação Mondragón6, na 

                                                 
6 Nesse sentido, Paul Singer (2008) expõe que “Mondragón, nos anos 

1950, era uma cidade industrial muito pobre. O padre Arizmendi 

começou a criar uma escola técnica, para dar qualificação profissional 

aos filhos dos operários. Em 1956, ele ajudou a um grupo de cinco ex-

alunos a criar uma primeira cooperativa que fabricava fogões, como a 

Wallig. Deu muito certo, eles começaram não só a fazer a montagem dos 

fogões, mas também a fabricar as peças e depois eles desdobraram a 

cooperativa. Uma das preocupações do padre Arizmendi e seus 

companheiros era de que uma cooperativa muito grande deixaria de ser 

democrática. Eles imaginavam cooperativas de no máximo cem pessoas, 

que se pudessem conhecer pessoalmente. Essa primeira cooperativa tem 

hoje três a quatro mil membros. Dessa matriz foram desdobradas 

cooperativas que se dedicam à forjaria e a outras especialidades. A 

escola técnica tornou-se uma Politécnica e hoje integra a Universidade 

de Mondragón (também uma cooperativa). O padre Arizmendi fez as 

cooperativas industriais fundarem a Caja Laboral Popular, hoje um dos 

maiores bancos do país, e incorporou uma cooperativa de consumo, que 

hoje é a maior rede de supermercados da Espanha. Arizmendi promoveu 

a fundação de cooperativas de pesquisas científicas, que trabalham para 

muitas cooperativas industriais e onde estagiam doutorandos em física, 

química etc. da Espanha inteira. Integra o Complexo ainda uma 

cooperativa de seguros que presta serviços previdenciários para todos os 

trabalhadores do Complexo. O Complexo Cooperativo de Mondragón 

forma o maior conjunto de cooperativas de trabalho do mundo, que 



 

 

  

33 

Espanha, teria sido a primeira e a bem sucedida experiência nesse 

sentido.  

Noutro giro, há de se buscar o entendimento acerca das 

causas do fortalecimento da economia solidária nos últimos anos. 

A resposta seria que o atual sistema capitalista, apesar de 

eficiente para produzir riqueza e auferir lucro, não corresponde 

com a mesma eficiência no aspecto social, pois se verifica, ipsis 

oculis, uma grande massa de pessoas excluídas civil, social, 

política e culturalmente. 

No mesmo sentido, Gina Pompeu (2012, p. 117) enfatiza 

que a resposta ao capitalismo global do século XXI só será 

possível se oriunda da consciência individual da viabilidade do 

bem-estar coletivo. Deve-se compreender que essa tarefa, 

necessariamente, exige esforços, decisão, renúncia e constante 

acompanhamento da gestão pública, bem como requer governos 

politicamente responsáveis com a garantia da efetivação dos 

direitos sociais, e com a integração entre as regiões e a esfera 

internacional.  

Assim, a economia solidária surge com o desafio de 

reagrupar valores econômicos e proporcionar crescimento 

econômico e essencialmente desenvolvimento humano. O 

desenvolvimento da economia capitalista e a globalização 

provocaram uma ainda maior desigualdade social, sobretudo 

entre regiões de um mesmo país. Os empreendimentos solidários 

                                                                                              
administra de forma autogestionária as atividades de dezenas de 

milhares de trabalhadores, hoje não mais só em Mondragón, mas 

também em outros países. Recebemos recentemente a visita de uma 

professora da Universidade de Mondragón, que fez uma exposição para 

a equipe da Secretaria Nacional de Economia Solidária sobre problemas 

de Mondragón. Ela nos enviou recentemente um artigo de um colega 

dela, da Universidade de Mondragón. Ele diz que Mondragón está em 

crise, uma crise dos valores da economia solidária, do cooperativismo. A 

situação mudou completamente, da época heróica em que Mondragón 

foi criada, dos primeiros anos em que o padre Arizmendi comandou o 

processo e hoje. O padre conseguiu convencer os trabalhadores a não 

ficar com nenhuma parte das sobras; as sobras eram inteiramente 

investidas por causa do dever ético de criar o máximo de número de 

postos de trabalho, em razão do elevado desemprego de então. Hoje isso 

não existe mais, inclusive na região de Mondragón existem empresas 

capitalistas que professam os princípios de Mondragón, portanto são 

participativas”. 
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(bancos comunitários, projetos produtivos, cooperativas 

populares e habitacionais, redes e cadeias produtivas, centrais de 

produção, consumo, comercialização, clubes de trocas, trocas 

solidárias e financiamentos etc.) surgem como forma de 

proporcionar crescimento econômico e desenvolvimento 

humano7. 

Como a Constituição Federal não abrangeu a forma de 

efetivação do direito ao desenvolvimento deve-se analisá-lo sob a 

ótica da ordem social, política e econômica, que devem estar 

interligados com o propósito de proporcionar a melhoria na 

qualidade de vida da população, garantindo-lhes um mínimo 

existencial. Nesse sentido, ganha ênfase a tese da construção de 

um novo modelo estatal para o século XXI, o Estado de 

Responsabilidade Social, cujo foco é a responsabilidade pela 

concretização dos direitos sociais, a qual exige uma atuação do 

Estado, ou seja, uma prestação positiva, sobretudo na 

implementação de políticas públicas.  

Nesse diapasão, é importante ressaltar a concepção do 

Estado de Investimento Social, teoria formulada pelo sociólogo 

britânico Anthony Giddens (2001, p.127), denominada por ele de 

terceira via. Segundo essa teoria, os próprios indivíduos e outras 

instituições contribuem, ou seja, seria uma sociedade pautada na 

parceria entre governo e sociedade civil, baseada em uma 

estrutura de welfare positivo. 

Gina Pompeu (2005, p.141-142) lembra que o 

desenvolvimento da comunidade é proporcional à ação 

comunitária que visa proteger os interesses e zelar por soluções 

para as preocupações da própria população. Uma vez 

                                                 
7 “As finanças solidárias são também denominadas finanças de 

proximidade, ao pressupor relações sócio-comunitárias para sua 

existência. Um dos propósitos das iniciativas neste âmbito é 

democratizar o sistema financeiro por meio de gestão comunitária e da 

solidariedade, de forma a possibilitar alternativas aos excluídos do 

sistema tradicional de crédito”. (SILVA, 2010). Segundo Genauto 

Carvalho de França Filho (2008, p.), “as iniciativas de finanças 

solidárias são uma manifestação da sociedade, e mais particularmente, 

elas representam uma emanação de formas próprias de auto-organização 

coletiva encontrada por diferentes populações e/ou grupos organizados 

nos seus respectivos territórios ou comunidades para fazer a gestão dos 

seus próprios recursos econômicos com base em princípios da 

solidariedade, confiança e ajuda mútua”. 
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devidamente motivados e capacitados, os cidadãos passam a 

entender a essência dos problemas e contradições sociais que 

enfrentam e às quais estão submetidos, bem como passam a 

conhecer as leis e as políticas que lhes dizem respeito e, assim, 

criam instrumentos de força e de reivindicação social. 

Paulo VI, em sua Carta Encíclica Populorum Progressio 
(2017, online), reconheceu a universalidade social e a 

necessidade da emancipação humana pelo reconhecimento de 

seus direitos, ser liberto da miséria, encontrar com mais 

segurança a subsistência, a saúde, um emprego estável; ter maior 

participação nas responsabilidades, excluindo qualquer opressão 

e situação que ofendam a sua dignidade de homens; ter maior 

instrução; em uma palavra, realizar, conhecer e possuir mais, para 

ser mais: tal é a aspiração do homem de hoje, quando um grande 

número dentre eles está condenado a viver em condições que 

tornam ilusório este legítimo desejo. Por outro lado, os povos que 

ainda há pouco tempo conseguiram a independência nacional, 

sentem a necessidade de acrescentar a esta liberdade política um 

crescimento autônomo e digno, tanto social como econômico, a 

fim de garantirem aos cidadãos o seu pleno desenvolvimento 

humano e de ocuparem o lugar que lhes pertence no concerto das 

nações.   

A Campanha da Fraternidade Episcopal de 2010 da Igreja 

Católica (2017, online)  e outras agremiações religiosas trouxe a 

lume o tema de economia solidária como resposta ao processo 

excludente do sistema capitalista formal. Com o tema Economia e 

Vida, consagra que a atividade econômica é fundamental para 

exercício da fraternidade, bem como a reorientação da atividade 

econômica para prevenção de riscos e inclusão social.8  

                                                 
8 “A economia existe para a pessoa e não o contrário. Existe para o bem 

comum da sociedade, não a pessoa para a economia. Tem havido uma 

inversão de valores. A economia é simplesmente um instrumento que 

deve estar a serviço das pessoas e não o contrário [...]. Conceito ético 

expressamente contemplado no artigo 22 da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos. Essa declaração internacional mostra que há uma 

percepção da importância do exercício desses direitos para a 

humanidade. Nos fundamentos de tudo isso está a ideia de fraternidade. 

Se realmente nos sentirmos irmãos, parte da mesma família humana, 

certamente viveremos de modo mais solidário [...]. A solidariedade quer 

promover uma nova cultura política para a construção de uma economia 
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Nesse contexto, a República Federativa do Brasil tem 

como um dos seus fundamentos, um pilar em que se assenta a 

própria existência do Estado, a cidadania, a dignidade da pessoa 

                                                                                              
que atenda às necessidades dos cidadãos em todos os níveis e respeite as 

exigências de conservação da natureza. A ação contra a exclusão está 

intimamente associada ao objetivo de recriar e recompor laços sociais, 

laços de humanidade. É, portanto, um caminho de contracultura em 

relação à cultura do enriquecimento com exploração, da acumulação que 

provoca a carência de muitas pessoas e do consumismo egoísta e 

materialista que coloca em risco a vida na Terra. A solidariedade 

aumenta nossa sensibilidade aos aspectos específicos da dor e da 

humilhação de outros seres humanos. Alarga o sentido tipicamente 

social da vida humana e ensina a privilegiar o ‘nós’ em lugar do ‘eu’, 

ensina a ver em pessoas estranhas, companheiros de sofrimento e 

esperança. [...] Economia Solidária e compromisso social. As 

comunidades cristãs não existem para si mesmas, mas são chamadas a 

servir. Nesse serviço não cabem competições por poder, mas os 

testemunhos de inclusiva solidariedade. As Igrejas estão a serviço dessa 

missão, quando, cooperando com as iniciativas renovadoras da 

sociedade, estimulam as experiências de economia solidária, a 

autogestão e a organização de agricultores familiares em cooperativas, 

redes e sistemas produtivos, moeda comunitária e finanças solidárias 

para a comercialização e consumo. Também servem quando propõem a 

aprovação de leis gerais de economia solidária para que a nova cultura 

econômica prevaleça na sociedade. Hoje, estar ao lado dos pequenos, 

como pediu Jesus, não é somente dar esmola ou distribuir comida, mas 

criar consciência dos direitos e incluir na cidadania, valorizar o trabalho, 

inventar novas formas de trabalho produtivo, integrar todas as pessoas 

em atividades remuneradas e exigir a proteção social para as pessoas em 

necessidade. Entre as muitas lutas em que devem  estar unidas igrejas e 

sociedade, queremos destacar as que visam a conquista da emancipação 

do ser humano e do trabalho para que todas as pessoas tenham renda 

para si e suas famílias e a garantia de condições e tempo liberado para o 

autodesenvolvimento: • Incluir a alimentação adequada entre os direitos 

previstos na Constituição Federal; • Erradicar definitivamente o 

analfabetismo; • Eliminar definitivamente a prática do trabalho escravo; 

• Combater o trabalho infantil • Denunciar a exploração praticada por 

quem submete crianças ao trabalho e pessoas adultas a um tempo de 

trabalho acima da jornada legal que, no Brasil, ainda é das mais elevadas 

do mundo; • Mobilizar-se para defender a solidez das leis trabalhistas e 

apoiar a redução da jornada de trabalho sem redução de salário”.  
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humana9 e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

(art.1º, parágrafo único, da CF). Por seu turno, o art. 3º elenca os 

objetivos fundamentais como os voltados para a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o 

desenvolvimento nacional, erradicando a pobreza e a 

marginalização e reduzindo as desigualdades sociais e regionais. 

A atividade econômica normatizada pela Constituição 

Federal, nos termos do art. 170,  tem como princípio, dentre 

outros, redução das desigualdades regionais e sociais. Seu 

exercício é pleno, uma vez que é assegurado a todos o livre 

exercício de qualquer atividade econômica, independentemente 

de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em 

lei. (BRASIL, 1988). 

Diante desse quadro normativo dirigido para fins do 

desenvolvimento econômico e social, apresenta-se a economia 

solidária como modelo de autogestão e cooperação na produção e 

circulação de mercadorias e serviços. 

O Decreto Federal nº 7.358, de 17 de novembro de 2010, 

que define em se art. 2º, I, economia solidária como sendo a 

prática comercial diferenciada pautada nos valores de justiça 

social e solidariedade realizada pelos empreendimentos 

econômicos solidários. 

Paul Singer (2012, p.67) conceitua o desenvolvimento 

solidário como um “processo de fomento de novas forças 

produtivas e de instauração de novas relações de produção, de 

modo a promover um processo sustentável de crescimento 

econômico”. 

Por sua vez, Jean-Louis Laville (2005, p. 32) caracterizou 

a economia solidária como um conjunto de atividades 

econômicas cuja lógica é distinta tanto da lógica do mercado 

capitalista quanto da lógica do Estado. 

A lógica do mercado capitalista é o lucro, em detrimento, 

na maioria das vezes, da valoração humana, do meio ambiente e 

do desenvolvimento social. Ainda, centra-se em uma relação 

vertical numa cadeia de comando hierarquizada e fortemente 

                                                 
9 Ingo Sarlet (2004, p.85) expõe o seguinte: “A dignidade da pessoa 

humana, na condição de valor (e princípio normativo) fundamental que 

‘atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais’, exige e pressupõe o 

reconhecimento e proteção dos direitos fundamentais de todas as 

dimensões (ou gerações, se assim preferirmos)”. 
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formalizada. Sendo assim, a economia solidária se baseia em uma 

relação horizontal, de autogestão, ao respeito ao meio ambiente, 

desenvolvimento social e valoração das relações humanas. 

No Brasil ainda não se tem um marco regulatório de 

economia solidária. Não obstante, há proposição de projeto de 

Lei nº 4.685 que tramita no Congresso Nacional desde 8 de 

novembro de 2012, denominado Sistema Nacional da Economia 

Solidária (BRASIL, 2012)10. 

1.2 Empreendimentos econômicos solidários e geração de 

trabalho, maximização da produção e inclusão social 

O Brasil tem reconhecidamente um elevado grau de 

pobreza e disparidades sociais. As políticas públicas adotadas 

pelo Estado Brasileiro não têm sido suficientes para resolver 

índices de desigualdades sociais e consequentemente, a 

distribuição de renda. 

Em um mundo globalizado em que 1% das pessoas detém 

grande parcela da renda mundial, a excessiva concentração de 

renda, em detrimento da maioria, torna necessário repensar o 

papel da economia, do mercado, dos governos e das relações de 

trabalho. Uma economia mais humana, voltada para a maioria das 

pessoas com objetivo ao resgate da dignidade, centrada em 

                                                 
10 “Art. 2º Considera-se compatível com os princípios da Economia Solidária as 

atividades de organização da produção e da comercialização de bens e de serviços, 

da distribuição, do consumo e do crédito, tendo por base os princípios da 

autogestão, da cooperação e da solidariedade, a gestão democrática e participativa, 

a distribuição equitativa das riquezas produzidas coletivamente, o desenvolvimento 

local, regional e territorial integrado e sustentável, o respeito aos ecossistemas, a 

preservação do meio ambiente, a valorização do ser humano, do trabalho, da 

cultura, com o estabelecimento de relações igualitárias entre diferentes. Art. 3º São 

princípios norteadores das iniciativas de economia solidária: I - administração 

democrática, soberania assemblear. II - garantia da adesão livre e voluntária; III - 

estabelecimento de condições de trabalho decente; IV - desenvolvimento das 

atividades de forma ambientalmente sustentável; V - desenvolvimento das 

atividades em cooperação entre empreendimentos e redes da mesma natureza; VI - 

busca da inserção comunitária, com a adoção de práticas democráticas e de 

cidadania; VII - prática de preços justos, de acordo com os princípios do Comércio 

Justo e Solidário; VIII - respeito às diferenças e promoção da equidade de direitos 

de gênero, geração, raça, etnia, orientação sexual; IX - exercício e demonstração da 

transparência na gestão dos recursos e na justa distribuição dos resultados; e X - 

estímulo à participação efetiva dos associados no fortalecimento de seus 

empreendimentos.” (BRASIL, 2017, online). 



 

 

  

39 

valores éticos e nos meios que valorizem o trabalho como fator 

de desenvolvimento social. (UMA..., 2016). 

Nesse viés, a economia solidária se mostra como 

importante instrumento para ajudar as pessoas na composição de 

renda, de trabalho, de educação e respeito ao meio ambiente. 

1.2.1 Empreendimentos econômicos solidários 
 Os empreendimentos solidários atuam diretamente na 

geração de trabalho e inclusão social, resgate da dignidade, 

maximização da produção a solidariedade em detrimento ao 

lucro, laços de fraternidade, comércio justo, democracia e 

participação humana, sendo modelos alternativos ao atual 

arquétipo excludente de trabalho e capital. 

Muito embora tais empreendimentos não visassem lucro 

como objetivo principal (non-profit sectors), o excedente 

naturalmente retorna para cadeia produtiva gerando mais liquidez 

e capilarizando o volume do material circulante. Este se 

transmuda em troca de mercadoria ou moeda social, apresentando 

uma cadeia produtiva e econômica similar aos meios de produção 

tradicional. 

Para estímulo e desenvolvimento de tais empreendimentos, 

o Brasil adotou políticas públicas executadas pela Secretaria 

Nacional de Economia Solidária, em consonância com todos os 

entes federativos. De acordo com o sítio do Portal do Ministério 

do Trabalho e Emprego (BRASIL, 2016, online): 
A Secretaria Nacional de Economia 

Solidária - SENAES - foi criada no âmbito 

do Ministério do Trabalho e Emprego com 

a publicação da Lei nº 10.683, de 28 de 

maio de 2003 e instituída pelo Decreto n° 

4.764, de 24 de junho de 2003, fruto da 

proposição da sociedade civil e da decisão 

do Presidente Luís Inácio Lula da Silva. 

Em consonância com a missão do 

Ministério do Trabalho e Emprego, tem o 

objetivo viabilizar e coordenar atividades 

de apoio à Economia Solidária em todo o 

território nacional, visando à geração de 

trabalho e renda, à inclusão social e à 

promoção do desenvolvimento justo e 

solidário. 

Os estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA, que tem como autores Silva e Carneiro (2016, online), 
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apontaram que existem 19.708 empreendimentos solidários no 

Brasil, levantamento este feito no ano de 2014, sendo 56,7 % nas 

regiões Norte/Nordeste: 
Tabela 1 - Distribuição regional 

 
Ainda, no estudo acima apresentado, constatou-se que 

54,8% dos empreendimentos estão localizados na zona rural: 
Gráfico 1 - Distribuição dos EES por região 

 

 Os empreendimentos solidários topologicamente estão 

presentes nas regiões e locais com mais carência materiais e 

sociais. A ideia é desenvolver a região cuja presença estatal se faz 

mínima ou deficiente e a prestação de serviços públicos é isenta 

dos caracteres mais elementares. Nesse contexto, nessa linha fora 

do eixo do controle do capital e dos meios de produção, 

desenvolvem-se atividades de autogestão e cooperativismo, sem 

maximização do lucro, mas valorizando o aspecto humano na 

relação de trabalho. 
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Verifica-se que 86% dos empreendimentos solidários 

identificados na pesquisa supracitada comercializam seus 

produtos em forma de venda direta ao consumidor final. Dessa 

forma, a incidência do ICMS recai sobre tais produtos, uma vez 

que nesse momento o tratamento da legislação tributária não os 

diferencia da condição de contribuinte. Noutro giro, 39% também 

comercializam diretamente com atacadistas, de forma que incide 

também o ICMS nessa operação: 
Tabela 2 - Formas de comercialização de produtos e serviços do 

EES 

 
Diante das informações apresentadas, pode-se dizer que os 

empreendimentos solidários têm nítida relação com o 

desenvolvimento regional, trazendo alternativas de renda e 

trabalho para regiões historicamente menos desenvolvidas. 

1.2.2 Geração de trabalho, maximização da produção, inclusão 

social e resgate da dignidade 
O trabalho realizado com dignidade é um fator de 

desenvolvimento humano e social. As oportunidades surgidas 

com a economia solidária, cuja atividade é centrada nos meios de 

produção desenvolvidos pelas próprias pessoas envolvidas no 

processo laborativo, com as matérias-primas disponíveis na 

comunidade local, bem como o protagonismo desse processo 

produtivo, faz com que haja valoração e resgate da dignidade das 

pessoas que se envolvem com a economia solidária. 

1.2.2.1 Geração de trabalho 

A economia solidária tem oportunizado uma nova vertente 

de trabalho e renda para as pessoas, bem como possibilidade de 

inclusão social. A questão do trabalho vem sendo tratado como 

fator determinante do desenvolvimento humano, de acordo com o 

Relatório das Nações Unidas – PNUD - Programa para o 
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Desenvolvimento das Nações Unidas (ONU, 2015, p.51-52)11 

explicita que o trabalha reforça o desenvolvimento humano. 

                                                 
11 “O desenvolvimento humano é um processo de ampliação do leque de 

escolhas das pessoas, pelo que está intimamente relacionado com o 

trabalho. A relação positiva entre o desenvolvimento humano e o 

trabalho é recíproca. O desenvolvimento humano é afetado pelo trabalho 

através de muitos canais, os quais podem reforçar-se mutuamente: • 

Rendimento e meios de subsistência. As pessoas trabalham 

fundamentalmente para alcançar um nível de vida digno. Nas economias 

de mercado, fazem-no geralmente por via do trabalho assalariado ou por 

conta própria. Nas economias mais tradicionais e de subsistência, as 

pessoas garantem a sua subsistência através de um ciclo de atividades 

específicas. O trabalho pode ser também um fator essencial para garantir 

que o crescimento econômico seja equitativo e contribua para a redução 

da pobreza. • Segurança. Através do trabalho, as pessoas podem 

construir uma base segura para as suas vidas que lhes permita tomar 

decisões em longo prazo e definir prioridades e escolhas. Podem 

também manter agregados familiares estáveis, sobretudo se utilizarem 

prudentemente os seus rendimentos em alimentos e nutrição para as suas 

famílias, na educação e saúde dos seus filhos, ou em poupanças. • 

Capacitação das mulheres. As mulheres que auferem rendimentos do 

trabalho alcançam frequentemente maior autonomia econômica e maior 

poder de decisão no âmbito das famílias, dos locais de trabalho e das 

comunidades. Adquirem também confiança, segurança, e flexibilidade. • 

Participação e voz. Ao interagir com outros através do trabalho, as 

pessoas aprendem a participar na tomada de decisões coletivas e 

adquirem voz ativa. Os trabalhadores encontram igualmente novas ideias 

e informação, interagem com pessoas de origens distintas e podem 

participar de forma mais ampla em ações de ordem cívica.• Dignidade e 

reconhecimento. O bom desempenho profissional é reconhecido por 

colegas de trabalho, parceiros e outros, e proporciona ao trabalhador um 

sentimento de realização, de autoestima e de identidade social. 

Historicamente, as pessoas definiram-se e apelidaram-se consoante com 

a sua atividade profissional: Miller (moleiro), em inglês, ou Hurudza 

(mestre agricultor), em língua chona. • Criatividade e inovação. O 

trabalho liberta a criatividade humana e tem gerado inúmeras inovações 

que revolucionaram múltiplos aspetos da vida humana — como a saúde, 

a educação, as comunicações e a sustentabilidade ambiental. Os 

trabalhadores podem igualmente beneficiar de um maior 

desenvolvimento humano, veiculado, uma vez mais, por múltiplos 

canais: • Saúde. Os trabalhadores saudáveis têm vidas profissionais mais 

longas e mais produtivas e podem explorar mais opções no seu país e no 

estrangeiro. • Conhecimentos e competências. Os trabalhadores com 
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Chama atenção o referido Relatório que a indicação do trabalho 

realizado não necessariamente seja o remunerado, mas aquele que 

traz dignidade para as pessoas, o que vai ao encontro desse 

posicionamento da diversidade da natureza do trabalho com o 

desenvolvido em economia solidária. 

 Com efeito, as redes e conexões formadas pelas cadeias de 

fornecedores e empreendedores solidários agregam uma variada 

gama de atividades e fluxo dos produtos e serviços realizados. Na 

atual situação do país, no qual a alta taxa de desemprego, 

estagnação econômica, alta de juros, aumento do índice 

inflacionário têm afetado o poder de compra e a empregabilidade 

das pessoas, a economia solidária se mostra importante 

instrumento de geração de renda, trabalho e dignidade. 

Os dados a seguir evidenciam os motivos que levaram as 

pessoas a se envolverem com economia solidária. Chama a 

atenção que 48,8% diz respeito à fonte complementar de renda, 

bem como 46,2% como alternativa ao desemprego: 
Tabela 3 - Principais motivações para a constituição dos EES 

 

                                                                                              
maior grau de formação e de instrução podem exercer funções 

profissionais mais diversificadas — e a um nível mais elevado — e ser 

mais criativos e inovadores.• Consciência. Os trabalhadores que podem 

participar de forma mais plena nas suas comunidades estarão aptos a 

negociar melhores”. 
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A tabela demonstra que uma das vertentes da economia 

solidária é a inclusão social. Dessa forma, pode-se afirmar que a 

economia solidária tem como estratégia inclusão com o objetivo 

de diminuição ou quiçá, a erradicação da pobreza.  

Em 2011, a política pública de economia solidária foi 

incorporada ao Plano Brasil sem Miséria no âmbito das 

estratégias de inclusão produtiva. Além do emprego assalariado e 

das iniciativas de trabalho por conta própria, incluindo micro 

empreendimentos individuais ou familiares, o trabalho associado 

é a opção oferecida pela economia solidária para promover as 

capacidades e criar oportunidades para que as pessoas em 

situação de pobreza possam obter renda por meio do trabalho 

decente. (SINGER; SILVA; SCHIOCHET, 2015, online). 

Ainda, segundo o Plano Brasil Sem Miséria (BRASIL, 

2016, online), 233.094 pessoas foram beneficiadas no 

fortalecimento e fomento de 10.925 empreendimentos 

econômicos solidários na geração de oportunidades de trabalho e 

renda com pessoas em situação de pobreza. Amanda Pinheiro 

(2015, p.28) afirma que o novo paradigma de crescimento 

econômico deverá contemplar a inclusão social como objetivo 

principal e as ações de Economia Solidária como estratégias de 

políticas públicas de desenvolvimento. 

Essa preocupação com o combate à pobreza e consequente 

redução das desigualdades é fato recorrente, como visto nos 

considerandos do plano de ação da Cúpula Mundial de 

Alimentação (ONU, 2017, online), ao fazer a assertiva que: 
A pobreza é a maior causa de insegurança 

alimentar. Um desenvolvimento 

sustentável, capaz de erradicá-la, é crucial 

para melhorar o acesso aos alimentos. 

Conflitos, terrorismo, corrupção e 

degradação do meio ambiente também 

contribuem significativamente para a 

insegurança alimentar. Esforços para 

aumentar a produção de alimentos, 

incluindo os alimentos de base, devem ser 

feitos. Estes devem realizar-se dentro de 

um quadro sustentável de gestão dos 

recursos naturais, eliminação de modelos 

de consumo e produção não sustentáveis, 

particularmente nos países 

industrializados, e a estabilização imediata 
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da população mundial. Nós reconhecemos 

a contribuição fundamental da mulher para 

a segurança alimentar, principalmente nas 

zonas rurais dos países em 

desenvolvimento, e a necessidade de 

promover a igualdade entre homens e 

mulheres. Para reforçar a estabilidade 

social e impedir o êxodo rural, que muitos 

países enfrentam, deve-se considerar 

prioritária também a revitalização das 

zonas rurais. 

Nesses termos, o cerne para o fim das disparidades sociais 

e econômicas se concentra na efetiva possibilidade de realização 

de meios produtivos voltados para os fins do desenvolvimento 

humano em favor das próprias pessoas, como prioridade. 

1.3 Solidariedade e laços de fraternidade 

A solidariedade como princípio está assentada nos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil.  
Art. 3º Constituem objetivos 

fundamentais da República Federativa 

do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 

III - erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. 

Construir uma sociedade livre, justa e solidária é garantir a 

dignidade da pessoa. Ao menos no aspecto formal, a Constituição 

Federal consagra vários direitos sociais, tais como os 

discriminados em seu art. 6º: educação: a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados. No dizer de José Afonso da Silva 

(2012, p.105) 
é a primeira vez que uma Constituição 

assinala, especificamente, objetivos do 

Estado brasileiro, não todos, que seria 

despropositado, mas os fundamentais, e 
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entre eles, uns que valem como base das 

prestações positivas que venham a 

concretizar a democracia econômica, 

social e cultural, a fim de efetivar na 

prática a dignidade da pessoa hum  

Ao se tratar de solidariedade, necessário se faz afastar o 

individualismo reinante no século XIX e sedimentar uma nova 

ordem social fundada no bem estar de toda a coletividade. 

Segundo Hannah Arendt (2009, p.17)  
Nada e ninguém existe neste mundo cujo 

próprio ser não pressuponha um 

espectador. Em outras palavras, nada do 

que é, à medida que aparece, existe no 

singular; tudo que é, é próprio para ser 

percebido por alguém. Não o Homem, mas 

os homens é que habitam este planeta. A 

pluralidade é a lei da Terra. 

Assentada a premissa jurídica-filosófica, há de se 

questionar qual seria a relação do princípio da solidariedade com 

economia solidária. A interseção dos dois temas está no aspecto 

do direito econômico.  

A respeito da evolução do direito econômico, constata-se 

que, historicamente, o capitalismo tem sua origem na baixa Idade 

Média, entre os séculos 12 e 15. A época foi marcada pela 

decadência do sistema feudal – predominante até então – e o 

estabelecimento de novas relações comerciais. Ao final da Idade 

Média, a produção voltada para o mercado começou a ganhar 

espaço, incentivando as trocas monetárias, a organização 

empresarial e o espírito de lucro. Com o fim do feudalismo12, e 

                                                 
12“A sociedade feudal era estática (com pouca mobilidade social) e 

hierarquizada. A nobreza feudal (senhores feudais, cavaleiros, condes, 

duques, viscondes) era detentora de terras e arrecadava impostos dos 

camponeses. O clero (membros da Igreja Católica) tinha um grande 

poder, pois era responsável pela proteção espiritual da sociedade. Era 

isento de impostos e arrecadava o dízimo. A terceira camada da 

sociedade era formada pelos servos (camponeses) e pequenos artesãos. 

Os servos deviam pagar várias taxas e tributos aos senhores feudais, tais 

como: corveia (trabalho de 3 a 4 dias nas terras do senhor feudal), talha 

(metade da produção), banalidade (taxas pagas pela utilização do 

moinho e do forno do senhor feudal). A economia feudal baseava-se 

principalmente na agricultura. Existiam moedas na Idade Média, porém 

eram pouco utilizadas. As trocas de produtos e mercadorias eram 
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principalmente, com a Revolução Industrial, a partir do século 

XVII, assentam-se as bases do liberalismo, tendo como pilastras a 

propriedade privada e a liberdade do comércio. Na visão de 

Ripert (1947, p.18), a propriedade individual, livre e sagrada, a 

convenção livremente formada e tendo foros de lei, são as duas 

bases que vão permitir a criação da nova ordem. Daí em diante, o 

homem tem à disposição os capitais que acumulou ou obteve 

emprestado; exerce o comércio ou a indústria que lhe apraz, 

vende livremente os produtos, obtém pelo contrato o trabalho de 

outrem. O regime que foi, senão criado, ao menos tornado 

possível, será chamado mais tarde de regime capitalista. 

(RIPERT, 1947). As duas grandes guerras mundiais moldam a 

face do sistema capitalista dando um perfil mais definido ao 

direito econômico.  

Nesse viés, o Direito Econômico, ao buscar a aplicação do 

Princípio da Solidariedade, minimizará os desequilíbrios 

interterritoriais, favorecerá o desenvolvimento igualitário, a 

extinção das desigualdades regionais e a aplicação dos direitos 

fundamentais econômicos e sociais, entre outros. 

Consequentemente, tal princípio é pertinente ao Direito 

Econômico, visto que este ramo do direito trata de reunir as 

normas de caráter econômico que visam a instituir a política, as 

diretrizes, as regras, o planejamento e o processo econômico de 

um Estado. (ABRANTES, 2004, p.128-137). 

A referida relação encontra respaldo no art.170, da CF, que 

trata da ordem econômica, uma vez que é fundada na valoração 

do trabalho humano e tem o objetivo de assegurar existência 

digna conforme os ditames da justiça social. O dispositivo 

assegura a coletividade, o bem estar necessário para atender ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, por intermédio do 

trabalho como instrumento de desenvolvimento. 

Por relação de trabalho, entende-se que abrange qualquer 

atividade formal ou informal, de caráter lícito, remunerado ou 

não. Segundo Delgado (2007, p. 285), a primeira expressão tem 

                                                                                              
comuns na economia feudal. O feudo era a base econômica deste 

período, pois quem tinha a terra possuía mais poder. O artesanato 

também era praticado na Idade Média. A produção era baixa, pois as 

técnicas de trabalho agrícola eram extremamente rudimentares. O arado 

puxado por bois era muito utilizado na agricultura”. (FEUDALISMO..., 

2017, online). 
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caráter genérico: refere-se a todas as relações jurídicas 

caracterizadas por terem sua prestação essencial centrada em uma 

obrigação de fazer consubstanciada em labor humano. Refere-se, 

pois, a toda modalidade de contratação de trabalho humano 

modernamente admissível. A expressão relação de trabalho 

englobaria, desse modo, a relação de emprego, a relação de 

trabalho autônomo, a relação de trabalho eventual, de trabalho 

avulso e outras modalidades de pactuação de prestação de labor 

(como trabalho de estágio etc.). Traduz, portanto, o gênero a que 

se acomodam todas as formas de pactuação de prestação de 

trabalho existentes no mundo jurídico atual. 

Assim, a economia solidária dialoga com a ordem 

econômica13 no tocante, principalmente, dentre outros, ao aspecto 

da geração de renda e a valoração humana por intermédio do 

trabalho. Ainda, justamente na inter-relação trabalhista nascem e 

solidificam os laços de fraternidade, uma vez que, regra geral, a 

economia solidária se ramifica em associações comunitárias ou 

cooperativas que formam uma vasta cadeia de produtores e 

fornecedores. 

Nesse sentido, a fraternidade consistiria nos laços 

estabelecidos para fins de criar e concretizar os ideários 

iluministas de liberdade e igualdade. Nesse sentido, todos os 

homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são 

dotados de razão e de consciência e devem agir uns para com os 

outros em espírito de fraternidade (art. 1º da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, Organização das Nações 

Unidas).  

                                                 
13 Para José Afonso da Silva (2002, p.764), a Constituição declara que a 

ordem econômica é fundada na valorização do trabalho humano e na 

iniciativa privada. Que significa isso? Em primeiro lugar, quer dizer 

precisamente que a Constituição consagra uma economia de mercado, de 

natureza capitalista, pois a iniciativa privada é um princípio básico da 

ordem capitalista. Em segundo lugar significa que, embora capitalista, a 

ordem econômica dá prioridades aos valores do trabalho humano sobre 

todos os demais valores da economia de mercado. Conquanto se trate de 

declaração de princípio, essa prioridade tem o sentido de orientar a 

intervenção do Estado, na economia, a fim de fazer valer os valores sociais 

do trabalho que, ao lado da iniciativa privada, constituem o fundamento 

não só da ordem econômica, mas da própria República Federativa do 

Brasil (art.1º, IV). 
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Segundo a Aghenda14 (2014, online), criadora da REDE 

BODEGA - A Bodega de Produtos Sustentáveis do Bioma 

Caatinga, a ser pesquisada em capítulo próprio, constitui-se como 

uma Rede de Organizações Ecoprodutivas que coletam, cultivam, 

criam e beneficiam produtos da sociobiodiversidade do Bioma 

Caatinga e os comercializam na perspectiva de relação justa e 

solidária, incentivando o consumo saudável e sustentável. As 30 

Organizações Produtivas que compõem esta rede – Associações e 

Cooperativas – espalhadas pela Bahia, Alagoas, Ceará, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, associam, aproximadamente, 

3.140 pessoas e são lideradas predominantemente por mulheres.

 Dessa forma, essa extensa rede de convivência e 

intercâmbio associativo nutre os valores da solidariedade e 

fraternidade fundadas na valoração do trabalho e com fins de 

melhorar a vida das pessoas e a qualidade do meio ambiente. 

1.4 Democracia, comércio justo, participação humana, 

trabalho e capital 

A participação direta na gestão do próprio negócio, no 

sentido de propiciar os caminhos que devem ser traçados na 

condução da atividade laborativa, bem como a determinação da 

composição de preços a partir de um parâmetro ético, 

devidamente dimensionado com as condições de trabalho é um 

importante diferencial da economia solidária em relação à 

economia formal. 

1.4.1 Democracia 

A autogestão dos empreendimentos solidários está 

relacionada à democracia participativa. Justamente no sufrágio 

                                                 
14 AGENDHA (Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, 

Desenvolvimento Humano e Agroecologia), criada em 2002, foi 

oficialmente institucionalizada como Organização Não Governamental em 

22 de setembro de 2003, com sede em Paulo Afonso/BA, atuando 

prioritariamente na região Nordeste, interagindo ao nível local, estadual, 

regional, nacional e internacionalmente, através de várias linhas de ações 

socioambientais, ecofeministas e de incidência em políticas públicas, com 

uma equipe multidisciplinar para desenvolver diversas iniciativas tanto no 

meio urbano quanto rural, especialmente junto aos Povos e Comunidades 

Tradicionais e da Agricultura Familiar. Em 2007, conseguiu o Título de 

Utilidade Pública Municipal e em 2008, o de Utilidade Pública Estadual. É 

também credenciada como Instituição de ATER (Assistência Técnica e 

Extensão Rural) e em outros sistemas estaduais e nacionais de 

reconhecimento institucional. (PROJETOS..., 2017, online). 
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universal está o fator que tangencia os dois temas em questão. No 

dizer de Bobbio (2000, p.43)  
o único modo de tornar possível o 

exercício da soberania popular é a 

atribuição do maior número de cidadãos 

do direito de participar direta e 

indiretamente na tomada de decisões 

coletivas; em outras palavras é a extensão 

dos direitos políticos até o limite último do 

sufrágio universal [...].  

Os empreendimentos solidários, na 

ausência de um marco regulatório, 

organizam-se ou assumem em forma de 

cooperativas e associação, em sua grande 

maioria. 

A respeito das cooperativas15, a Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro de 1971, define e regulamenta a Política Nacional de 

Cooperativismo, instituindo o regime jurídico das sociedades 

cooperativas e dando outras providências. 

Segundo definido em seu art. 1º, compreende-se como 

Política Nacional de Cooperativismo a atividade decorrente das 

iniciativas ligadas ao sistema cooperativo, originárias de setor 

público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que 

                                                 
15 Francisco Quintanilha Véras Neto (2011, p. 61-62) 

expõe que “Robert Owen foi o precursor das cooperativas de 

produção; a sua atuação na política surgiu em face de um período 

desestruturador da sociedade, como foi o período da Revolução 

Industrial. [...] com base nas suas experiências práticas, Owen 

procura demonstrar o problema da distribuição da riqueza no 

capitalismo, procura também demonstrar a importância da 

educação como promotora do desenvolvimento de um novo 

homem, demonstrando a influência do meio, na constituição dos 

indivíduos e o potencial transformador da engenharia social. Para 

Robert Owen, o aspecto industrial das coisas exigia um novo tipo 

de organização da sociedade, que não fosse calcada unicamente 

na remuneração assalariada miserável e limitada, a subsistência 

da força de trabalho. Esta nova organização deveria incorporar 

outros elementos na organização do trabalho, incluindo uma nova 

arquitetura social, que garantisse o tempo livre, o lazer e o ócio 

criativos, disponíveis, na sociedade capitalista de seu tempo, 

apenas para uma parcelada elite dominante”. 
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reconhecido seu interesse público. Por sua vez, o conceito de 

cooperativa está no art.4º, ao expressar que as cooperativas são 

sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de 

natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar 

serviços aos associados. As cooperativas distinguem-se das 

demais sociedades em razão de características próprias16. 

Em contrapartida, as associações têm regulamentação 

própria no Código Civil Brasileiro (BRASIL, 2017, online), ao 

dispor, em seu art. 5317, que se constituem as associações pela 

união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, não 

havendo entre os associados direitos e obrigações recíprocas. O 

estatuto é o instrumento que ordena o funcionamento da 

associação, de forma que alguns requisitos são necessários para 

constar no mesmo sob pena de nulidade18. 

                                                 
16“I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo 

impossibilidade técnica de prestação de serviços; II - variabilidade do 

capital social representado por quotas-partes;  III - limitação do número 

de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o 

estabelecimento de critérios de proporcionalidade, se assim for mais 

adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; IV - incessibilidade 

das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade;  V - 

singularidade de voto, podendo as cooperativas centrais, federações e 

confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam atividade 

de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; VI - quorum para o 

funcionamento e deliberação da Assembléia Geral baseado no número 

de associados e não no capital; VII - retorno das sobras líquidas do 

exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, 

salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral; VIII - 

indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica 

Educacional e Social; IX - neutralidade política e indiscriminação 

religiosa, racial e social;  X - prestação de assistência aos associados, e, 

quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa; XI - área 

de admissão de associados limitada às possibilidades de reunião, 

controle, operações e prestação de serviços.” (BRASIL. Lei nº 

5.764/71). 
17 “Art. 53. Constituem-se as associações pela união de pessoas que se 

organizem para fins não econômicos. Parágrafo único. Não há, entre os 

associados, direitos e obrigações recíprocos”. 
18 “Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: I - a 

denominação, os fins e a sede da associação; II - os requisitos para a 

admissão, demissão e exclusão dos associados; III - os direitos e deveres 

dos associados; IV - as fontes de recursos para sua manutenção; V – o 
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A par dessas duas entidades, em pesquisa realizada por 

Pompilio Locks e Alfredo Alejandro Gugliano (2013, p. 46), 

pode-se inferir que as principais formas de participação nos 

empreendimentos de economia solidária a nível nacional ocorrem 

por meio da assembleia dos sócios (76%), dos conselhos diretores 

(61%) e dos conselhos fiscais (50%). Com frequência menor, 

igualmente se encontram as reuniões de grupos de trabalho, 

comissões, núcleos e os conselhos administrativo, consultivo e de 

ética do empreendimento.  

Concluem os mesmos autores que mais de 2/3 dos 

empreendimentos analisados privilegiam uma das principais 

instâncias de democracia direta no seu processo de deliberação, 

que são as assembleias nas quais participam todos os sócios com 

o mesmo direito a voz e voto. 

No cotejo de tais informações se torna nítida a relação da 

economia solidária com o processo democrático, uma vez que a 

autogestão é ínsita à existência dos empreendimentos econômicos 

solidários. É na prática da administração desses empreendimentos 

e na tomada de decisões que reverberam valor da democracia. 

Outro aspecto da questão democrática na ES é a respeito 

da autogestão, diferentemente do heterogestão situado no sistema 

capitalista tradicional de produção. Naquela, são os trabalhadores 

que tomam as próprias decisões e deliberam sobre qualquer 

assunto atinente ao funcionamento do estabelecimento. Esse 

papel de ator na tomada de decisão faz com que haja um 

fortalecimento dos próprios trabalhadores e respeito recíproco 

entre os mesmos. 

Importante diferenciar a respeito de autonomia e 

autogestão. No dizer de Varanda e Bocayuva (2009, p.84) a 

autonomia, como expressão da autodeterminação dos sujeitos, 

ganha a forma institucional na construção política de 

organizações em regimes democráticos. Quando as pessoas e os 

grupos sociais assumem a direção de suas ações, opiniões e 

pensamentos, fala-se de autonomia; quando obtêm de forma 

coletiva o comando de organizações produtivas e sociais, está se 

referindo à autogestão. 

                                                                                              
modo de constituição e de funcionamento dos órgãos deliberativos; VI - 

as condições para a alteração das disposições estatutárias e para a 

dissolução. VII – a forma de gestão administrativa e de aprovação das 

respectivas contas”. 
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A autogestão pode ganhar variadas formas de 

estabelecimento, tais como as já apontadas cooperativas e 

associações, bem como uma microempresa de autogestão, um 

clube de compra, clube de trocas, clube de poupança e empresa 

de autogestão. Esta não basta em si para o desenvolvimento dos 

empreendimentos solidários. A tecnologia social ganha destaque 

e relevo, uma vez que pode agregar valor e ajudar no 

desenvolvimento e expansão da economia solidária. 

Por tecnologia social (TS)19, compreende-se, segundo o 

Instituto de Tecnologia Social (BRASIL, 2012, online), um 

conjunto de técnicas, metodologias transformadoras, 

desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e 

apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão 

social e melhoria das condições de vida. 

O aprimoramento da economia solidária implica no 

fortalecimento desse setor. Tais tecnologias e métodos podem ser 

utilizados em ES para fins de aprimorar os processos de tomada 

de decisão, organização dos empreendimentos e 

autossustentabilidade dos setores de ES. O Brasil ainda não 

possui a tecnologia social adotada como políticas públicas para o 

setor. Daí que ainda é tímida a adoção e a apropriação de tais 

                                                 
19 Afirmam Schwab e Freitas (2016, p.43): ‘“Segundo a Rede de 

Tecnologia Social, a Tecnologia Social (TS) “compreende produtos, 

técnicas e/ou metodologias reaplicáveis, desenvolvidas na interação com 

a comunidade e que represente efetivas soluções de transformação 

social’ (RTS, 2011, s/id). Deste modo trata-se de um fenômeno que 

compreende artefatos e processos criados para atender aos problemas 

enfrentados por grupos sociais. O Instituto de Tecnologia Social (ITS), 

por sua vez, explica que a TS consiste em ‘soluções criadas na interação 

com a população, como resposta aos problemas que ela enfrenta, 

levando em conta suas tradições, seus arranjos organizacionais, os 

saberes locais, o potencial natural da região [...], sua realidade histórica, 

econômica, social e cultural’ (ITS, 2011, p.1). Diferentemente ‘[...] da 

tecnologia convencional ou Tecnologia Capitalista (TC), que é 

produzida pela e para a empresa privada” (DAGNINO, 2010, p.11), 

utilizada de modo indistinta nas mais diversas localidades sem levar em 

consideração o impacto desta nos valores de seus usuários, a TS é um 

produto endógeno de seu meio. Concebida mediante contextualização da 

realidade local, privilegia os saberes locais de seus beneficiários, 

carregando em si valores condizentes com suas crenças’ (DAGNINO, 

2004)”. 
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tecnologias por parte das comunidades, bem como o 

desenvolvimento de novas tecnologias nesse sentido. 

As TS devem ser relevantes socialmente, conseguindo 

eficácia e eficiência nas respostas aos problemas que se 

propuseram resolver. Devem obter impactos sociais ou efeitos 

significativos de inclusão social, diminuição da injustiça social, 

de bem-estar, de melhoria das condições e qualidade de vida. 

Devem fundamentar- se no âmbito dos direitos humanos e 

contribuir com sua efetivação ou realização. Consequentemente, 

devem ter qualidades de cidadania e adotar métodos 

participativos em diferentes níveis e formas. De suas 

características, derivam-se, de forma importante, a dimensão 

educativa e a consecução do máximo empoderamento de seu 

público-alvo, segundo expressado pelo Instituto de Tecnologia 

(BRASIL, 2012, online).  

Ressalte-se que o ciclo da tecnologia social passa pelo 

ciclo de conhecimento, ciência, tecnologia e inovação, apontando 

para a participação da cidadania e da democracia, tangenciando a 

relevância social das ações.  

A REDE BODEGA tem desenvolvido tecnologia social 

participativa no sentido de eliminar, na cadeia comercial, a figura 

do atravessador. A “bodega” faz parte do dia a dia de muita 

gente. Atualmente, com os grandes mercados e com a 

terceirização no processo de produção e venda, esse tipo de 

comércio vem sendo substituído. No interior, ainda é possível 

reconhecer pequenos estabelecimentos que vendem “de tudo um 

pouco” e mantêm uma relação de confiabilidade e 

companheirismo com seus clientes. Com a ideia de resgatar essa 

relação comerciária mais humanizada e valorizar a cultura 

regional, a Rede Bodega surgiu a partir da necessidade de 

produtores do interior do Ceará em comercializar seus produtos 

sem passar por atravessadores, garantindo autonomia e melhoria 

de renda (REDE BODEGA, 2015, online). 

Pari passo a esse ciclo, a dinâmica da economia solidária 

se movimenta junto à ideia de comércio justo (CJ), também 

denominado fair trade ou preço justo. Este está diretamente 

relacionado ao valor ético. O custo benefício para a produção de 

bem ou fornecimento de serviço não está centrado somente na 

mais valia ou nos componentes de custo que agregam o valor 

final, mas sim em uma cadeia produtiva voltada para o 

desenvolvimento da solidariedade, democracia, cidadania, 
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inclusão social, preservação do meio ambiente e outras variáveis 

indispensáveis à dignidade da pessoa humana, onde todos 

ganham de forma justa e não em caráter exploratório. 

No dizer de Joana Stelzer e Everton Gonçalves (2016, p. 

20), de forma distinta emergiu o CJ (comércio justo), considerado 

um movimento de dimensões múltiplas (social, econômica, 

ambiental, política) que se apresenta na qualidade de alternativa 

ao comércio convencional, regido por valores éticos e que se 

preocupa com toda a cadeia logística. O comércio é considerado 

justo em virtude de uma série de fatores e, especialmente, porque 

o preço é justo, vale dizer que cobra os custos de um rendimento 

digno, ambientalmente responsável e socialmente inclusivo. Com 

isso, há grande atenção não somente com as condições de 

trabalho do produtor (além da sua família e comunidade), mas 

também com o consumidor, que pode adquirir bens de forma 

ética.  

O Comércio Justo (Fair Trade) consiste no relacionamento 

comercial alternativo ao tradicional, baseado no cumprimento de 

critérios de justiça e solidariedade, em uma cadeia de produção 

transparente, na qual o consumidor paga pelo produto um preço 

com valor ético. Um dos grandes objetivos do Comércio Justo 

consiste na sensibilização do consumidor por ocasião das suas 

opções de compra, em virtude das consequências que o ato de 

consumo gera nas condições de existência do produtor. Com 

efeito, na outra ponta do processo de Comércio Justo estão os 

consumidores, sujeitos que impulsionam a relação negocial à 

medida que podem transformar o ato de consumo em ato político 

de inclusão social, conforme foi expresso pelo Portal Eletrônico 

Fair Trade (2015, p.2). 

A origem do Fair Trade remonta ao ano de 1988, quando 

foi estabelecido o selo de comércio justo Max Havelaar, criado 

pela agência holandesa “Solidaridad”. Foi posto a venda, nos 

supermercados daquele país, café procedente do México. A ideia 

se ramificou para outras partes do mundo. Em 1997, foi criada a 

Fair Trade Labelling Organizations International ou FLO, 

baseada em Bonn, Alemanha. Atualmente, para viabilizar a 

ratificação de um empreendimento com preço justo, essa 

organização criou o Selo Internacional de Comércio Justo, 

conforme informado no sítio eletrônico Fair Trade (2016, online).  
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O Brasil deu importante passo para o desenvolvimento do 

comércio justo ao editar o Decreto nº 7.358, de 17 de novembro 

de 201020, que instituiu o Sistema Nacional do Comércio Justo e 

Solidário. Em seu art. 2º, inciso VI, o decreto conceituou 

comércio justo como a definição de valor do produto ou serviço, 

construída a partir do diálogo, da transparência e da efetiva 

participação de todos os agentes envolvidos na sua composição, 

resultando na distribuição equânime do ganho na cadeia 

produtiva.  

O parágrafo único do mesmo dispositivo tratou de 

padronizar a expressão comércio justo ao definir que os termos: 

fair trade, comércio justo, comércio equitativo, comércio équo, 

comércio alternativo, comércio solidário e comércio ético, estão 

                                                 
20 “Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Ministério do Trabalho e 

Emprego, o Sistema Nacional do Comércio Justo e Solidário - SCJS, 

para coordenar as ações do Governo Federal voltadas ao reconhecimento 

de práticas de comércio justo e solidário e à sua promoção. Parágrafo 

único.  Os Estados, Municípios e Distrito Federal, os empreendimentos 

econômicos solidários, organismos de acreditação e organismos de 

avaliação da conformidade poderão aderir ao SCJS voluntariamente. Art. 

2o  Para os efeitos deste Decreto, entende-se por: I - comércio justo e 

solidário: prática comercial diferenciada pautada nos valores de justiça 

social e solidariedade realizada pelos empreendimentos econômicos 

solidários; II - empreendimentos econômicos solidários: organizações de 

caráter associativo que realizam atividades econômicas, cujos 

participantes sejam trabalhadores do meio urbano ou rural e exerçam 

democraticamente a gestão das atividades e a alocação dos resultados; 

III - organismos de acreditação: organismos que credenciam os 

organismos de avaliação da conformidade, atestando sua capacidade 

para realizar tarefas de avaliação da conformidade de produtos, 

processos e serviços; IV - organismos de avaliação da conformidade: 

organismos que inspecionam e atestam o cumprimento dos critérios de 

conformidade de produtos, processos e serviços com as práticas de 

comércio justo e solidário; e V - preço justo: é a definição de valor do 

produto ou serviço, construída a partir do diálogo, da transparência e da 

efetiva participação de todos os agentes envolvidos na sua composição 

que resulte em distribuição equânime do ganho na cadeia produtiva. 

Parágrafo único.  Os termos fair trade, comércio justo, comércio 

equitativo, comércio équo, comércio alternativo, comércio solidário, 

comércio ético, comércio ético e solidário estão compreendidos no 

conceito de comércio justo e solidário, nos termos deste Decreto”. 
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compreendidos no conceito de comércio justo e solidário, nos 

termos do Decreto.  

A utilização da expressão “participação de todos os 

agentes envolvidos na sua composição” remete a ideia de 

democracia participativa, da autogestão e da valoração do aspecto 

humano nas relações comerciais. Já o resultado referente “a 

distribuição equânime do ganho da cadeia produtiva” diz respeito 

à ideia de que se contrapõe ao comércio convencional da 

composição de preços a partir unicamente das variáveis de custos. 

Na verdade, o comércio justo vem estabelecer um patamar ético 

mínimo nas relações estabelecidas e na partilha dos ganhos a 

todos no contexto de economia solidária na busca de valores além 

da simplista ideia de auferimento de lucro. 

Do disposto, denota-se a ideia de que a isenção do ICMS 

nos produtos oriundos da cadeia produtiva ou comercialização da 

economia solidária não importa apenas em reduzir o preço final 

do variável custo, mas sim, também, de servir de política de 

incentivo dos valores de cidadania e solidariedade, uma vez que, 

de forma direta, preserva os empreendimentos solidários e o 

desenvolvimento da comunidade. Assim, o preço justo se compõe 

como importante mecanismo de desenvolvimento da economia 

solidária. 

1.4.2 Participação humana  

Na economia solidária o principal objeto dessa espécie de 

comércio alternativo é a promoção humana por intermédio da 

solidariedade e dos laços de fraternidade, bem como efetivação 

da justiça social ao fazer a inclusão, emancipação e resgate das 

pessoas. Ao retirar a pessoa da precariedade social, realoca a 

mesma em uma posição inclusiva em uma camada 

economicamente ativa. 

Nesse tipo de empreendimento, a pessoa humana é o 

núcleo central para o desenvolvimento, tanto material, como 

espiritual. Nesse viés, a economia serve a pessoa e não o 

contrário. Destaca-se, particularmente, nesse ponto, o papel da 

mulher no desenvolvimento da ES. Muitos são os exemplos de 

empoderamento de mulheres para o desenvolvimento das 

famílias. É o caso da BUDEGAMA21, instalada na Região 

                                                 
21ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES EM AÇÃO – BUDEGAMA. 

“Fundada em 1999, reúne 22 mulheres da região metropolitana (RM) de 

Fortaleza e bairros circunvizinhos, iniciada a partir de um projeto de 
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Metropolitana de Fortaleza, com atividades voltadas para a 

produção de artesanato (bonecas, bordado etc.) e confecção, 

conforme pesquisa realizada por Gussi, Santos Filho e Almeida 

(2015, p.83). 

1.4.3 Trabalho e capital 

Karl Marx (2014, p.60) relata, em “O Capital”, as 

atividades laborais típicas da época da revolução industrial: 
Tudo isso mudou com a máquina 

impressora. Ela emprega dois tipos de 

trabalhadores: um adulto, o supervisor da 

máquina e assistentes jovens, a maioria de 

11 a 17 anos de idade, cuja tarefa consiste 

exclusivamente em introduzir na máquina 

uma folha de papel ou retirar dela a folha 

impressa. Sobretudo em Londres, eles 

executam essa faina por 14, 15, 16 horas 

ininterruptas durante vários dias da 

semana, e frequentemente por 36 horas 

consecutivas, tendo apenas 2 horas de 

descanso para comer e dormir! Grande 

parte deles não sabe ler e, em geral, são 

criaturas absolutamente embrutecidas e 

anormais.  

O relato acima demonstra a gênese do regime capitalista ao 

se apropriar do trabalho como valor. Por outro lado, demonstra 

que, desde o início até os dias atuais, não obstante a legislação 

protetiva, o sistema não tem preocupação com a pessoa humana. 

Esse flagelo da exploração do homem pelo homem, nos dias 

atuais, agora é visto nas fábricas de grifes de alto luxo 

empregando refugiados em condições precárias e com excessivas 

horas de trabalho. 

                                                                                              
Alfabetização de Adultos, apoiado pela Cáritas Arquidiocesana. A 

Budegama possui um fundo fixo que possibilita às associadas 

adquirirem máquinas para o trabalho de produção e assim 

desenvolverem as atividades voltadas para a produção de artesanato 

(bonecas, bordado etc.) e confecção. A associação trabalha com dois 

tipos de fundos: o rotativo que circula para a produção e comercialização 

dos produtos, e o fixo, que antecipa a quem produz até 50% do valor da 

mercadoria entregue. O comitê gestor é formado por três mulheres, 

composto da seguinte forma: uma presidente, uma vice-presidente e uma 

tesoureira”. (GUSSI; SANTOS FILHO; ALMEIDA, 2015, p.83). 
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No dizer de Bauman (2010, p.6), o capitalismo é parasitário. 

No Japão, em notícia veiculada pelo Portal G1 (COMO..., 2016, 

online), funcionários de empresas que têm carga horária excessiva 

sofrem degradação da saúde e são levados até mesmo ao suicídio. 

Em relato recente, informa o G1 que o presidente da principal 

agência de publicidade do Japão anunciou sua renúncia ao cargo 

após o suicídio de uma funcionária que se dizia física e 

mentalmente exausta por causa do excesso de trabalho. Tadashi 

Ishii liderava a Dentsu, uma gigante nipônica de publicidade, Ishii 

assumiu a responsabilidade pela morte da jovem22. 

                                                 
22 “O presidente da principal agência de publicidade do Japão anunciou 

sua renúncia ao cargo após o suicídio de uma funcionária que se dizia 

física e mentalmente exausta por causa do excesso de trabalho. Tadashi 

Ishii liderava a Dentsu, uma gigante nipônica de publicidade, e assumiu 

a responsabilidade pela morte da jovem. Ele afirmou que vai tornar a 

renúncia efetiva na próxima reunião da diretoria da empresa, em janeiro. 

Tadashi Ishii (no centro), presidente da maior agência de publicidade do 

Japão, a Dentsu, em uma entrevista coletiva em que anunciou que vai 

deixar o cargo. Takahashi tinha 24 anos e trabalhava na companhia havia 

sete meses quando pulou da janela de um prédio onde morava - que era 

da própria Dentsu - na noite de Natal de 2015.O caso veio à tona nesta 

semana, depois da decisão do Ministério do Trabalho japonês de 

processar a empresa pela morte dela. O governo chegou a fazer uma 

investigação e uma varredura na Dentsu para obter informações sobre as 

práticas de trabalho. Foi determinado que a empresa descumpriu as leis 

trabalhistas e, portanto, tem responsabilidade legal pela morte da jovem. 

Na última quarta-feira, a empresa admitiu que cerca de 100 

trabalhadores ainda faziam cerca de 80 horas extras por mês. As mortes 

por excesso de trabalho são um problema tão grande no Japão que já 

existe até um termo para descrevê-las: ‘karoshi’. Antes de se matar, 

Takahashi deixou um bilhete para a mãe, no qual escreveu: ‘Você é a 

melhor mãe do mundo, mas por que tudo tem que ser tão difícil?’. 

Semanas antes da morte, ela escreveu uma mensagem nas redes sociais 

em que dizia: ‘Quero morrer’. Em outra, alertava: ‘Estou física e 

mentalmente destroçada’. Contratada em abril do ano passado, a jovem 

chegava a fazer cerca de 105 horas extras por mês. Além disso, a família 

acusou a empresa de obrigá-la a registrar menos horas do que de fato 

trabalhava. Em muitos casos, o registro mostra que ela trabalhou 69,9 

horas por mês, perto do máximo de 70 horas permitidas, mas a cifra era 

bem maior. Takahashi havia acabado de se formar na prestigiosa 

Universidade de Tóquio e expunha as condições duras de trabalho na sua 

conta no Twitter, onde detalhava jornadas de até 20 horas diárias. A 
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Esse panorama fático demonstra que a relação trabalho e 

capital, no sistema capitalista tradicional, é tensa desde a sua 

gênese, de forma que leva ao extremo o sacrifício humano pelo 

pragmatismo da eficiência da produção e pelo consumismo 

excessivo, ao cabo dos resultados lucrativos. Não obstante, em 

economia solidária, o parâmetro do trabalho e capital é mudado 

radicalmente nessa relação trabalho e capital, haja vista que a 

autogestão é elemento essencial desse tipo de economia, de 

maneira que afasta a relação vertical de patrão e empregado, pois 

todos são donos do seu negócio. Não há, em economia solidária, 

a casa grande e a senzala. 

O trabalho é realizado de forma cooperativa, praticando-se 

o preço justo. Cada um é dono de seu próprio negócio, assim 

                                                                                              
carga horária disparou em outubro de 2015, quando ela só chegava em 

casa por volta de 5h, depois de ter trabalhado dia e noite. Além disso, ela 

não teve nenhum dia de folga em sete meses. Ao anunciar sua demissão, 

o presidente da Dentsu afirmou que jamais deveriam ser permitidas 

essas quantidades excessivas de trabalho. ‘Lamento profundamente não 

ter prevenido a morte da nossa jovem funcionária por excesso de 

trabalho e ofereço minhas sinceras desculpas’, disse Ishii. A morte de 

Takahashi não foi a única por esse motivo no quadro de funcionários da 

Dentsu. As autoridades concluíram que o falecimento de um jovem de 

30 anos, ocorrido em 2013, também teria ocorrido pelo mesmo motivo. 

Antes disso, o Ministério do Trabalho havia determinado uma mudança 

nas práticas de trabalho da Dentsu desde o suicídio de outro empregado, 

Ichiro Oshima, em 1991, também por causa de carga de trabalho 

excessiva. A morte de Ichiro foi a primeira a ser oficialmente atribuída 

ao trabalho em excesso. Ele havia tirado apenas um dia de folga em 17 

meses e só conseguia dormir uma média de duas horas por noite. Mesmo 

assim, a empresa argumentou na Justiça em 1997 que o suicídio havia 

sido motivado por ‘problemas pessoais’. Mais de 2 mil 'karoshis': O caso 

de Takahashi reacendeu o debate sobre o karoshi e levou o governo a 

aprovar, nesta semana, um pacote de medidas destinadas a prevenir 

novas mortes. A sociedade japonesa valoriza estilos de vida que incluem 

uma extrema dedicação à profissão. Dados oficiais apontam que mais de 

2 mil pessoas se suicidam anualmente pelo estresse relacionado ao 

trabalho excessivo. Mas a quantidade de mortes pode ser maior se 

considerados problemas de saúde, como falhas cardíacas ou acidentes 

vasculares cerebrais, também causados pela prática. Um relatório 

apresentado pelo governo em outubro revelou que, em 22,7% das 

empresas analisadas, alguns empregados fazem mais de 80 horas extras 

todos os meses”. 
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como sua carga horária, seus os meios produtivos, o local de 

trabalho, além da exploração da criatividade e da inclusão social. 

Importa ressaltar os eixos essenciais da Rede Bodega. 

Primeiramente, vale destacar que este é um movimento de 

ressignificação da prática comunitária das bodegas no Nordeste, 

em cujos primórdios estão os princípios da troca, do intercâmbio 

e da reciprocidade. Neste sentido, de acordo com Gussi, Santos 

Filho e Almeida (2015, p.81), em um segundo eixo, estão as 

funções da Rede Bodega, que são as de: servir de referência para 

a comercialização justa e solidária; organizar os processos de 

produção e beneficiamento; e mobilizar recursos de créditos para 

produção, comercialização e consumo. Consequentemente, o 

terceiro eixo é a composição social do trabalho associado na Rede 

Bodega de trabalhadores e trabalhadoras na agricultura familiar, 

artesanato, pequenas agroindústrias de beneficiamento de 

produtos alimentícios, artesanatos diversos e prestação de 

serviços.  

Conclui-se que em economia solidária, a relação trabalho e 

capital não é antagônica ou de submissão, nem mesmo há 

apropriação de um pelo outro. Em verdade, são vetores que se 

aliam e combinam para o bem comum, há cooperação e não 

apropriação. 

1.4.4 Cooperação e preservação ambiental 

A palavra “cooperar”, segundo o dicionário Aurélio (2017, 
online), significa prestar cooperação, operar simultânea ou 

coletivamente ou colaborar. A cooperação é um dos principais 

vetores da economia solidária. Esse aspecto da cooperação 

caracteriza a ES como uma nova forma organização de trabalho. 

São vários proprietários que, em caráter formal ou informal, 

ajustam-se em cooperativas, associação, clubes de trocas e outras 

espécies de empreendimento para realizarem o comércio 

solidário. 

Essa junção gera o intercâmbio de pessoas, o 

conhecimento das suas necessidades e potencialidades, formando 

redes e conexões para fins de produção, comercialização e trocas. 

Formam-se extensas e vastas redes envolvendo pessoas e 

colaboradores, fornecedores e produtores para fins de comércio 

solidário. É justamente nesse ponto que a economia solidária se 

fortalece, uma vez que sozinhos e de forma isolada as pessoas 

desse setor terão dificuldades de escoação dos produtos, 
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exploração, comunicação e organização. Essa cooperação 

também dá o caráter multifacetário do empreendimento, bem 

como a diversidade da comercialização de produtos, de forma que 

as pessoas envolvidas com economia solidária atuem em diversas 

e diferentes áreas sociais. 

A título de exemplo, segundos informações da REDE 

BODEGA (2014, online), esta atua em cooperação e resgata o 

local onde se encontra um pouco de tudo nas comunidades. A 

Cooperativa é constituída por produtores, agricultores familiares 

e artesãos, organizados em uma rede de Economia Popular 

Solidária. Compõe-se por 48 grupos de produção, envolvendo 

295 famílias de 36 comunidades de 13 municípios. Conta com 

dois espaços, um localizado em Aracati e outro em Prainha do 

Canto Verde, para a comercialização de produtos artesanais, 

higiene pessoal, confecções, alimentícios e agroecológicos, além 

de realizar feiras livres, de saberes e de sabores. 

1.4.4.1 Preservação ambiental 

A Constituição Federal (BRASIL, 2017, online)23 trata o 

meio ambiente como direito fundamental ao afirmar que todos 

                                                 
23 “Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-

lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. § 1º Para assegurar 

a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar e 

restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico 

das espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade 

do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 

pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as 

unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem 

especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 

somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a 

integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio 

de impacto ambiental, a que se dará publicidade; V - controlar a 

produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis 

de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio 

ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a 

extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade”. 
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têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se, ao Poder Público e à coletividade, o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

Além de impor a preservação do meio ambiente para a atual e 

futura geração, a CF determina ao poder público o dever de 

programar e efetivar as medidas necessárias a tal preservação. 

Em verdade, tanto o poder público como a coletividade são 

responsáveis pelo meio ambiente.  Inclusive, a lei impõe sanções 

de natureza civil, penal, administrativa, dentre outras, para as 

pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, em caso de 

violação da norma por dano ambiental, culposo ou doloso. 

Conformando a interpretação da Carta Maior, o Supremo 

Tribunal Federal, no Mandado de Segurança MS 22.164, rel. min. 

Celso de Mello, (BRASIL. STF, 1995 online), já considerou 

como direito típico de terceira geração, atinente especificamente 

a toda coletividade social, o princípio da solidariedade, 

constituindo-se em um momento importante no processo de 

desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos 

humanos, caracterizados, enquanto valores fundamentais 

indisponíveis, pela nota de uma essencial inexauribilidade24. No 

dizer de Silva (2002, p.821),  

                                                 
24 “O direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira 

geração – constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, 

refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a 

expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo 

identificado em sua singularidade, mas, num sentido verdadeiramente 

mais abrangente, à própria coletividade social. Enquanto os direitos de 

primeira geração (direitos civis e políticos) – que compreendem as 

liberdades clássicas, negativas ou formais – realçam o princípio da 

liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos, sociais 

e culturais) – que se identificam com as liberdades positivas, reais ou 

concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 

geração, que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 

genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 

solidariedade e constituem um momento importante no processo de 

desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 

caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota 

de uma essencial inexauribilidade”. [MS 22.164, rel. min. Celso de 

Mello, j. 30-10-1995, P, DJ de17-11-1995.] 
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o capítulo do meio ambiente na 

Constituição é um dos mais importantes e 

avançados [...] As normas constitucionais 

assumiram a consciência de que o direito à 

vida, como matriz de todos os demais 

direitos fundamentais do homem, é que há 

de orientar todas as formas de atuação no 

campo da tutela do meio ambiente. 

Na natureza, visto a finitude dos seus recursos, a 

preservação e a autossustentabilidade são primordiais para se 

respeitar os comandos constitucionais. O meio ambiente é um 

importante vetor da economia solidária. Da produção à 

comercialização, os bens produzidos nas comunidades dão o tom 

de uma cultura do consumo consciente e solidário. A grande 

marca da economia solidária é o respeito ao meio ambiente, uma 

vez que são guiadas pela gestão ambiental e pelo 

desenvolvimento sustentável. Mas como este desenvolvimento 

que descamba na preservação ambiental se processa no seio da 

economia solidária? 

A conexão da economia solidária com as pessoas da 

comunidade e seu meio natural e cultural, a utilização de 

produtos e matérias-primas e o modo de produção ou prestação 

de serviço dão a nota da sustentabilidade ambiental. A razão é 

que, se fosse uma extração ou produção predatória, como se faz 

na economia formal, ela não sobreviveria, uma vez que a essência 

do capitalismo é sempre desbravar “terras virgens” após o 

esgotamento dos recursos. Na economia solidária, os 

empreendedores, em grande maioria, individualmente falando, 

não têm essa densidade econômica e de capital para exploração e 

desbravamento de novos mercados, como se faz na economia 

formal, de forma que se prima pela sustentabilidade ambiental 

natural para fins de estabelecer um elo com a localidade. Por 

sustentabilidade, entende-se as ações humanas voltadas à 

preservação do meio ambiente para as atuais e futuras gerações. 

Essa vinculação da comunidade com o meio em que vive 

pode ser percebido na REDE BODEGA (2014, online), conforme 

noticiado em sítio oficial do governo brasileiro, pois os produtos 

produzidos estão diretamente relacionados com o meio cultural 

em que se vive. Assim, as organizações reunidas neste projeto são 

de diversas comunidades de agricultores familiares e povos 

tradicionais dos Estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Pernambuco e 
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Rio Grande do Norte. Em algumas delas, os produtores 

transformam umbu, maracujá da Caatinga, caju, cajarana e outras 

frutas em geleias, doces e sucos. Outros trabalham com cocos de 

licuri e babaçu e há ainda as comunidades que transformam 

palhas de licuri, carnaúba, babaçu, espiga de milho, fibras de 

caroá, sisal e bananeiras em diferentes tipos de artesanatos 

decorativos ou utilitários. Também existem populações que 

trabalham com castanhas de caju e mel de abelha, oferecidos em 

quantidades e embalagens variadas. Hoje, a Bodega da Caatinga 

já conta com mais de 700 produtos diferentes e mais de 100 

variedades de artigos de palhas e fibras. 

Assim, a preservação ambiental se faz necessária até 

mesmo para fins de garantir a sustentabilidade e subsistência dos 

empreendimentos solidários. 

1.5 Direitos humanos 

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da 

República. Como princípio fundamental, o art. 4º, inciso IV, 

expressa que se rege nas suas relações internacionais pelo 

princípio da prevalência dos direitos humanos, dentre outros.25 

Os direitos humanos estão relacionados com as dimensões 

políticas, sociais, culturais e econômicas da pessoa. A gênese do 

reconhecimento dos direitos humanos remonta ao Iluminismo ao 

prelecionar filosoficamente que os direitos naturais seriam de 

ordem divina, dando origem àqueles. Conforme noticiado pelo 

sítio oficial do governo brasileiro (2016, online), quando a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos começou a ser 

pensada, o mundo ainda sentia os efeitos da Segunda Guerra 

                                                 
25 “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelos seguintes princípios: I - independência nacional; II - 

prevalência dos direitos humanos; III - autodeterminação dos povos; IV 

- não-intervenção; V - igualdade entre os Estados; VI - defesa da paz; 

VII - solução pacífica dos conflitos; VIII - repúdio ao terrorismo e ao 

racismo; IX - cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade; X - concessão de asilo político. Parágrafo único. A 

República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 

social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de 

uma comunidade latino-americana de nações. Parágrafo único. A 

República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, 

social e cultural dos povos da América Latina, visando à formação de 

uma comunidade latino-americana de nações”. (BRASIL, 1988). 
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Mundial, encerrada em 1945. Outros documentos já haviam sido 

redigidos em reação a tratamentos desumanos e injustiças, como 

a Declaração de Direitos Inglesa (elaborada em 1689, após as 

Guerras Civis Inglesas, para pregar a democracia) e a Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão (redigida em 1789, no 

início da Revolução Francesa, a fim de proclamar a igualdade 

para todos). 

A universalidade dos direitos humanos transpassa qualquer 

ideia ou retórica normativa imposta por estados soberanos ou 

nações. A simples condição de ser pessoa já a faz detentora de 

direitos. Hunt (2009, p.11) esclarece esse ponto ao afirmar que os 

direitos humanos requerem três qualidades encadeadas: devem 

ser naturais (inerentes nos seres humanos), iguais (os mesmos 

para todo mundo) e universais (aplicáveis por toda parte). Para 

que os direitos sejam direitos humanos, todos os humanos, em 

todas as regiões do mundo, devem possuí-los igualmente e apenas 

por causa de seu status como seres humanos.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

estabelecida em 1945 pela Organização das Nações Unidas 

(ONU, 2017, online), afirma em seus artigos 1º e 2º, que todas as 

pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sendo 

dotadas de razão e consciência. Além disso, devem agir em 

relação umas às outras com espírito de fraternidade. Toda pessoa 

tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer 

espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política 

ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 

nascimento, ou qualquer outra condição. Não será, tampouco, 

feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica ou 

internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, 

quer se trate de um território independente, sob tutela, sem 

governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de 

soberania. 

Não basta que tais previsões estejam expressas em leis ou 

constituições, elas devem ter eficácia e serem dotadas de 

mecanismos para seu devido cumprimento e obediência por parte 

de governo e pessoas. Tais fatos históricos condicionam a 

normatividade da Constituição26. No dizer de Hesse (2009, 

                                                 
26 Sobre a força normativa da Constituição, Hesse (1991, p.24) declara 

que: “Em síntese, pode-se afirmar: a Constituição jurídica está 
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p.135), a constituição jurídica está condicionada pela realidade 

histórica, portanto, ela não pode ser separada da realidade 

concreta de seu tempo. A pretensão de eficácia da Constituição 

somente pode ser realizada se for levado em conta essa realidade.  

A par da normatividade impressa para os direitos humanos, 

extrai-se dos mesmos as dimensões civis, políticas, sociais e 

culturais, dignidade, liberdade e fraternidade, tornando-se os 

elementos, dentre outros, centrais, dos direitos humanos 

relacionados com a economia solidária. 

A dignidade é um dos objetivos alcançados pela ES, ao 

emancipar a pessoa e fazer a inclusão social por intermédio do 

trabalho e do associativismo. A liberdade está conectada pelo 

livre exercício da atividade econômica e da autonomia nas 

tomadas de decisão. Os laços de fraternidade e solidariedade são 

entabulados na formação de redes e conexões para fins de 

tratamento igualitário e ético, prática do preço justo, 

transparência, respeito dos direitos humanos e preservação do 

meio ambiente, bem como afirmação da pessoa a partir do seu 

meio ou local em que vive e produz. 

Em relação à dimensão cultural dos direitos humanos, a ES 

respeita o modo de produção muitas vezes artesanal, a localidade 

e a comunidade, com todos os seus costumes e crenças. A 

dimensão social reside, como dito alhures, na emancipação e 

inclusão social. Já a política, na forma democrática da 

participação e da tomada de decisões no âmbito dos 

empreendimentos solidários. A civil, além da posição de cidadão, 

                                                                                              
condicionada pela realidade histórica. Ela não pode ser separada da 

realidade concreta do seu tempo. A pretensão da eficácia da Constituição 

somente pode ser realizada se se levar em conta essa realidade. A 

constituição jurídica não configura apenas a expressão de uma realidade. 

Graças ao elemento normativo, ela ordena e conforma a realidade 

política e social. AS possibilidades, mas também os limites da força 

normativa da Constituição resultam da correlação entre ser (Sein) e 

dever ser (Sollen). A Constituição jurídica logra conferir forma e 

modificação à realidade. Ela logra despertar ‘a força que reside na 

natureza das coisas’, tornando-a ativa. Ela própria converte-se em força 

ativa que que influi e determina a realidade política e social. Essa força 

impõe-se de forma tanto mais efetiva quanto mais ampla for a convicção 

sobre a inviolabilidade da Constituição, quanto mais forte mostrar-se 

essa convicção entre os principais responsáveis pela vida constitucional. 
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reside no fato de desenvolver os atos civis necessários à 

efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana. 

Conclui-se que a economia solidária, apesar de incipiente, 

agrega uma gama de valores que trazem um novo olhar sobre o 

papel da economia e do mercado na vida das pessoas. Não se 

pode pensar que ela vá substituir a economia formal, mas 

demonstra que há outras vias e caminhos para se trabalhar de 

forma mais digna, praticando o preço justo e o pensar no coletivo. 

Ademais, demonstra que as pessoas podem explorar seus 

potenciais, exercer suas expertises dentro do meio que estão 

inseridos, das experiências adquiridas e dos recurso fornecidos a 

par de suas realidades pessoais, sociais e econômicas. 

No capítulo seguinte, será abordado sobre o instituto da 

isenção tributária e seus consectários lógicos, assim como a 

respeito do Sistema Tributário Nacional, princípios tributários, 

definição e classificação do ICMS, justiça fiscal, educação e 

cidadania fiscal. 



 

2 SENÇÃO TRIBUTÁRIA E IMPOSTO DE 

CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 

Não é possível discorrer sobre o direito tributário sem a 

necessária análise ou conexão com o direito econômico ou sua 

interdisciplinaridade com a ordem econômica1. Esta, ao assegurar 

a todos uma existência digna e primar pelos ditames da justiça 

social, discrimina princípios que incidem ou tocam também o 

direito tributário, tais como: a soberania nacional, a propriedade 

privada, a função social da propriedade, a redução das 

desigualdades sociais e regionais, e o tratamento favorecido para 

as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e 

que tenham sua sede e administração no País. 

Os Estados contemporâneos estão assentados e se 

desenvolvem a partir da tributação que alicerça sua base de 

funcionamento e provêm as atividades em geral. O tributo2 é, 

dessa maneira, essencial para a própria existência do Estado. 

Intrinsecamente, está relacionado à própria evolução e 

transformação na natureza dos Entes, bem como na relação com 

seus súditos. O tributo arrecadado dá o perfil econômico do 

                                                 
1 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 

princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função 

social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do 

consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e 

serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada 

pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003); VII - redução das 

desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - 

tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 

sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995). Parágrafo 

único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade 

econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 

nos casos previstos em lei”. (BRASIL, 1988). 
2  Para Roque Carraza (2011, p.559) “Tributo é gênero, do qual o imposto, 

a taxa e a contribuição de melhoria são as espécies. O Art. 3º do CTN 

define tributo como toda prestação pecuniária compulsória, em moeda 

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

ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada”. 
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Estado. Por intermédio dele, verifica-se seu grau de riqueza, 

produção, distribuição de renda, políticas públicas e 

implementação de direitos sociais. 

2.1 Relação entre atividade estatal tributária e 

desenvolvimento econômico 

A Constituição da República estabelece como um dos 

fundamentos do estado brasileiro a soberania3. Instituir e 

arrecadar tributo de forma compulsória é aspecto da soberania e 

da autonomia dos entes tributantes. Por esse viés, a noção 

contemporânea de Estado também está atrelada ao 

desenvolvimento do Direito Tributário4. Segundo Ubaldo 

Balthazar (2005, p.17), foi com a revolução francesa que houve a 

separação do erário com os bens pessoais do rei. Essa mudança 

de domínio pessoal das riquezas sem um controle efetivo para o 

caráter coletivo e a conscientização da necessidade de fiscalizar e 

efetivamente cobrar sua devida aplicação de tais recursos mudou 

a faceta com que o ente estatal ou governos atuavam no âmbito 

tributário. 

Amartya Sen (2015, p.191) questiona sobre o que o 

desenvolvimento é capaz de realizar, visto que com a criação de 

oportunidades sociais contribui diretamente para a expansão das 

capacidades humanas e da qualidade de vida. A expansão dos 

serviços de saúde, educação, seguridade social etc., colabora para 

a qualidade da vida e seu florescimento. Há evidências até de 

                                                 
3 Dalmo Dallari (1983, p.75) afirma que “ apesar do progresso verificado, 

a soberania continua a ser concebida de duas maneiras distintas: como 

sinônimo de independência, e assim tem sido invocada pelos dirigentes 

dos Estados que desejam afirmar, sobretudo ao seu próprio povo, não 

serem mais submissos a qualquer potência estrangeira; ou como 

expressão de poder jurídico mais alto, significando que, dentro dos 

limites da jurisdição do Estado, este é que tem o poder de decisão em 

última instância, sobre a eficácia de qualquer norma jurídica. 
4 Hugo Machado (2009, p.52) define Direito Tributário como “ramo do 

Direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas a 

imposições tributárias de qualquer espécie, limitando o poder de tributar 

e protegendo o cidadão contra abusos desse poder”. Kiyoshi Harada 

(2002, p. 291), por sua vez, define da seguinte forma: “Direito Tributário 

é o direito que disciplina o processo de retirada compulsória, pelo 

Estado, da parcela de riquezas de seus súditos, mediante a observância 

dos princípios reveladores do Estado de Direito. É a disciplina jurídica 

que estuda as relações entre o fisco e o contribuinte”. 
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que, mesmo com renda relativamente baixa, um país que garanta 

serviços de saúde e educação a todos pode efetivamente obter 

resultados notáveis da duração e da qualidade de vida de toda a 

população. 

Sabe-se, certamente, que parte da riqueza de uma nação 

não necessariamente advém da tributação, mas por diferentes 

tipos de entradas e receitas5 (receitas públicas não tributárias) e 

patrimônios6, tais como a exploração direta ou indireta da 

atividade econômica7, dentre outros. No entanto, os tributos são, 

                                                 
5 Para Aliomar Baleeiro (2004, p.126), entradas e receitas se definem da 

seguinte forma: “As quantias recebidas pelos cofres públicos são 

genericamente designadas com ‘entradas’ ou ‘ingressos’. Nem todos 

esses ingressos, porém, constituem receitas públicas, pois alguns deles 

não passam de “movimentos de fundo”, sem qualquer incremento do 

patrimônio governamental, desde que estejam condicionados à 

restituição posterior u representam mera recuperação de valores 

emprestados ou cedidos pelo governo [...]. Receita Pública é a entrada 

que, integrando-se ao patrimônio público sem quaisquer reservas, 

condições ou correspondências no passivo, vem acrescer no seu vulto, 

como elemento novo e positivo”. 
6 “Art. 20. São bens da União: I - os que atualmente lhe pertencem e os que 

lhe vierem a ser atribuídos; II - as terras devolutas indispensáveis à defesa 

das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais 

de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; III - os lagos, 

rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que 

banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os 

terrenos marginais e as praias fluviais; IV as ilhas fluviais e lacustres nas 

zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas oceânicas 

e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, 

exceto aquelas áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental 

federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 46, de 2005) V - os recursos naturais da plataforma 

continental e da zona econômica exclusiva; VI - o mar territorial; VII - os 

terrenos de marinha e seus acrescidos; VIII - os potenciais de energia 

hidráulica; IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; X - as 

cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.” (BRASIL, 2017, 

online). 
7Em definição sobre o tema, Bruno Mattos Silva (2010, online): “A 

atividade de regulação da economia (entendendo-se que a economia 

abrange a atividade econômica em sentido estrito e a prestação de 
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em grande parte, a solidez de caixa dos governos. A garantia, ao 

menos de serviços de saúde e educação, no Brasil, advém da 

taxação. 

Por seu turno, a atividade fiscal e extrafiscal dos entes faz 

com que haja verdadeira intervenção na ordem econômica, que 

não se resume mais aos aspectos quantitativos, da simples 

melhora dos índices estáticos, mas para um viés qualitativo que 

venha implementar os demais fundamentos da República, 

principalmente a dignidade da pessoa. Em um mundo 

globalizado, a atuação estatal na economia, por intermédio do 

direito tributário, é tão intensa que implica até mesmo no 

concerto de relações multilaterais entre países. Perter Haberle 

(2007, p.26) expressa que o desenvolvimento econômico e social 

está atrelado ao estado constitucional cooperativo8, uma vez que 

cita a Carta das Nações Unidas como exemplo de cooperação no 

âmbito econômico e social entre Estados como elemento 

principal de garantia da paz. Nesse sentido, o direito tributário, 

em sua concepção mais ampla, muito embora seja uma ciência 

autônoma9, está inserido no contexto econômico e social. 

                                                                                              
serviços públicos) consiste em uma forma de intervenção indireta na 

atividade econômica. A intervenção do Estado como agente normativo e 

regulador da atividade econômica pode ocorrer por direção ou por 

indução, duas modalidades de intervenção indireta. Intervenção por 

direção ocorre por meio de criação de regras de observância obrigatória 

e de incidência direta nas relações econômicas públicas e privadas. Ex.: 

congelamento de preços; criação de agência reguladora. Intervenção por 

indução ocorre sem se estabelecer regras de incidência direta nas 

relações jurídicas privadas, mas sim por meio de regras instrumentais 

que indiretamente afetam a atividade econômica, seja incentivando, seja 

desincentivando determinadas atividades. Ex.: tributação com caráter 

extrafiscal (imposto de importação, imposto sobre operações financeiras, 

incentivos fiscais).” 
8 Peter Härbele (2007, p.19) aduz que “Estado Constitucional Cooperativo 

vive das necessidades de cooperação no plano econômico, social e 

humanitário, assim como – falando antropologicamente – da consciência 

de cooperação (internacionalização da sociedade, rede de dados, opinião 

pública mundial [...].” 
9 A respeito da autonomia do Direito Tributário, afirma Luciano Amaro 

(2004, p.9): “o direito tributário goza de autonomia legislativa (por ser 

objeto de conjunto de normas dirigidas especificamente à disciplina dos 

tributos); ou que possui autonomia científica(por abrigar princípios e 

institutos não comuns a outros ramos do direito) e que desfruta, ademais, 



 

 

  

73 

Por seu turno, a questão da tributação também afeta 

diretamente a base da política fiscal e orçamentária. Planos de 

governos, investimentos, criação de infraestruturas e 

centralização em uma economia de mercado demandam saúde 

financeira e estabilidade das contas públicas. Observa-se, dessa 

forma, que o crescimento do país está atrelado também à sua 

dívida pública. 

Thomas Pikety (2014, p.462) constata a evolução do papel 

do poder público na vida econômica e social com o aumento da 

cobrança de impostos. Aduz que a partir dos anos 1920-1930 até 

os anos 1970-1980 houve um crescimento considerável da 

participação dos impostos e das despesas públicas 

(particularmente das despesas sociais) na renda nacional dos 

países ricos. Em todos os países desenvolvidos, em apenas meio 

século, a participação dos impostos na renda nacional foi 

multiplicada por um fator pelo menos três ou quatro (às vezes por 

mais de cinco, como nos países nórdicos). Em seguida, constata-

se, em todos os países, uma estabilização quase completa da 

participação dos impostos na renda nacional desde os anos 1980 

até os anos de 2010. Essa estabilização se deu em níveis muito 

diferentes entre os países: pouco mais de 30% da renda nacional 

nos Estados Unidos, em torno de 40% no Reino Unido, e entre 

45% c 55% na Europa continental (45% na Alemanha, 50% na 

França e quase 55% na Suécia). 

De acordo com dados da Receita Federal do Brasil – RFB 

– (BRASIL. 2017, online), o Brasil tem uma carga tributária 

elevada, cuja arrecadação representa 32,66% do PIB brasileiro 

em análise do período de 2006 a 2015. 

                                                                                              
de autonomia didática (por ser ensinado em cadeiras autônomas nos 

cursos jurídicos), é preciso sublinhar que, em todos esses aspectos, a 

autonomia é sempre relativa”. 
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Gráfico 2 - Evolução da carga tributária no Brasil – 2006 a 2015 

 
Nessa perspectiva, segundo dados da RFB (BRASIL. 

2017, online), o ICMS é o imposto que mais fornece arrecadação 

ao governo e ainda representa mais de 6% do percentual do PIB 

brasileiro, em dados analisados de 2014 a 2015. 
Tabela 4 - Receita tributária por Ente Federativo 
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Segundo a Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico - OCDE10 (OCDE, 2017, online), a 

carga tributária da América Latina é bem aquém daquela dos 

países que a integram. Embora a carga tributária esteja 

aumentando em toda a região da ALCA (América Latina e 

Caribe), o relatório destaca que a média de 21,7% ainda está bem 

abaixo da média correspondente da OECD, de 34,4% em 2014. 

Tais estatísticas demonstram que se pode fazer uma relação entre 

desenvolvimento econômico e social com a tributação. No 

gráfico abaixo, verifica-se a posição do Brasil, em termos de 

tributação, em relação aos países da OCDE: 
Gráfico 3 - Carga tributária no Brasil e em países da OCDE (2014) 

 
Dessa feita, 1/3 das receitas totais do Estado brasileiro 

advém dos tributos. Por essa razão, constata-se que a tributação, 

em geral, tem um papel primordial no desenvolvimento 

                                                 
10 “Os países com níveis mais elevados de PIB per capita também têm, em 

geral, carga tributária mais alta, que ajuda a financiar investimentos em 

infraestrutura, educação e serviços sociais. Esta relação é evidente nos 

dados apresentados no relatório, como também nas diferenças de cargas 

tributárias médias entre os países da ALC e da OCDE. Os níveis 

generalizados de informalidade entre empresas e trabalhadores, e as 

isenções fiscais mais altas na região da ALC também contribuem para 

ampliar esta lacuna. O relatório destaca que há espaço para ampliar 

ainda mais a base fiscal, e também sugere medidas para modernizar a 

política e a administração fiscais, para apoiar a mobilização dos recursos 

nacionais, à medida que o PIB per capita cresce em toda a região”. 

(OCDE, 2017, online). 
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econômico. Nesse viés, a intervenção estatal no âmbito da 

economia solidária tem papel fundamental no desenvolvimento 

desse setor. O Brasil, ao longo de sua história, tem se utilizado de 

isenções como política de desenvolvimento, conforme relatado 

por Aliomar Baleeiro (2004, p.65): 
A Política Fiscal de fomento de produção 

usou sempre de incentivos diretos ou 

indiretos aos setores reputados estratégicos 

para o pregresso econômico [...]. Datam de 

muito longe as isenções dos impostos 

internos a indústrias novas e atividades 

julgadas convenientes. Na legislação 

brasileira, tanto federal quanto estadual, e 

até municipal, há copiosa coleção de 

diplomas desse objetivo. Usinas de açúcar, 

p. ex., gozaram da isenção de direitos 

alfandegários para maquinas, pertences 

etc. 0 Dec.-Lei 11° 300, de 1938, 

consolidou várias dessas isenções. 

Conclui-se que a tributação é determinante para o 

desenvolvimento econômico, seja de forma geral ou até mesmo 

em caráter mais específico, como se dá sobre a atuação de um 

setor, no caso, a economia solidária. No entanto, muito embora o 

ICMS seja o imposto que mais gere receita ao Estado, o atual 

sistema possui enormes distorções no que tange à justiça fiscal. 

2.2 Considerações sobre o Estado Fiscal 
Um Estado Fiscal, atualmente, está associado à ideia de 

respeito aos direitos fundamentais e obrigações em relação à 

efetivação do aspecto mais amplo da cidadania. Deve, por via de 

consequência, estar assentado na segurança jurídica. No dizer de 

Souto Maior Borges (2002, p.1), a segurança jurídica deve ser 

visualizada como um valor transcendente ao ordenamento 

jurídico, no sentido de que a sua investigação não se confina ao 

sistema jurídico positivo. Para Ricardo Lobo Torres (2005, p.3), 

em referência a Karl Larenz e Max Weber, a segurança jurídica 

deve ser entendida como a certeza e a garantia dos direitos. Diz o 

autor que: 
Segurança jurídica é paz. Como todos os 

valores jurídicos é aberta, variável, bipolar 

e indefinível. A segurança jurídica 

significa sobretudo a segurança aos 

direitos fundamentais. A segurança 
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jurídica torna-se valor fundamental do 

Estado de Direito, pois o capitalismo e o 

liberalismo necessitam de certeza, 

calculabilidade, legalidade e objetividade 

nas relações jurídicas e previsibilidade na 

ação do Estado, tudo que faltava ao 

patrimonialismo. 

Nesse sentido, Rafael Casses (2010)11 afirma que o Estado 

Fiscal democrático é uma contraposição histórica ao Estado 

                                                 
11“Historicamente o Estado Fiscal conheceu basicamente três modalidades 

distinguíveis: o Estado Fiscal Minimalista; Estado Fiscal Social; e o 

Estado Fiscal Democrático e Social. a) O Estado Minimalista ou Liberal 

coincide com o surgimento do próprio Estado Fiscal. É a faceta 

econômica do Estado Liberal Clássico. Nessa sua formatação o Estado 

Fiscal não exige uma estrutura muito complexa de arrecadação, pois por 

sua própria natureza não é o Estado Liberal responsável por prover as 

necessidades dos cidadãos, limitando-se basicamente a exercer o poder 

de polícia para garantir a liberdade individual. Reflexo perceptível se dá 

na seguridade social, em que na fase do Estado Liberal socorre-se 

apenas os miseráveis, deixando-se as demais classes por conta do núcleo 

familiar e da iniciativa privada. b) O Estado Fiscal Social nasce no berço 

do Estado do Welfare-State, cuja existência substitui o Estado Liberal, 

justificada com a quase falência do sistema liberal por força da Primeira 

Guerra Mundial, com a percepção de necessária intervenção estatal para 

proteger os cidadãos e prover suas necessidades de seguro social, de 

saúde e educação, bem como de regulação do mercado.A atividade 

estatal continua a ser financiada pelos impostos, porém sua existência é 

impregnada por sua finalidade social (garantidora de serviços públicos) 

ou extrafiscal (regulação da economia). c) O Estado Fiscal Democrático 

e Social nasce do Estado Fiscal Social e em decorrência da falência do 

Estado do Bem-Estar Social, cuja dimensão e despesas acabou por se 

tornar insustentável. Como marco histórico de seu surgimento pode-se 

entender o ano de 1989, com a queda do muro de Berlim, que simboliza 

o inasfatável fenômeno da Globalização. O Estado Fiscal Democrático e 

Social é marcado pelo ingresso derivado dos impostos, porém com o 

enxugamento do patrimônio do Estado marcado pelas privatizações, 

direcionando as atenções do Estado à garantia das garantias sociais e da 

educação e, na seara econômica, limitando-se a regulação.c.1) 

Inicialmente conviveu com o Estado Fiscal Democrático o Estado 

Socialista, cuja característica é uma estrutura neopatrimonialista, com 

grande valorização da propriedade estatal. Pretendia ser uma evolução 

do sistema liberal, porém seu declínio econômico, decorrente do 

fechamento de suas economias e custo do aparelho burocrático estatal, 
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Fiscal patrimonialista, que é centrado nos regimes absolutistas e 

sem respeito aos direitos fundamentais. 

2.3 A ideia de cidadania fiscal 
A cidadania fiscal está estritamente vinculada à ideia da 

transparência da atividade fiscal do estado. O cidadão, na acepção 

ampla, tem o direito de saber sobre os valores que lhe é exigido, 

quais tributos estão sendo cobrados, bem como a possibilidade do 

exercício da contraditória e ampla defesa em procedimentos 

fiscais de cobrança. 

O alcance dos valores atribuídos à cidadania fiscal 

perpassa pela ideia da educação tributária, em que as pessoas, de 

um modo geral e não somente os contribuintes, têm amplo 

conhecimento da atividade estatal fiscal, dos direitos e deveres, 

bem como da fiscalização do destino e da aplicação dos referidos 

recursos arrecadados. 

Nesse sentido, o art. 150, § 5º da CRFB prevê que a lei 

determinará medidas para que os consumidores sejam 

esclarecidos acerca dos impostos que incidem sobre mercadorias 

e serviços. Essa disposição constitucional, por certo, não encerra 

o conceito de cidadania fiscal. No entanto, já sinaliza um grande 

avanço para concretizar a transparência tributária. 

Para fins de regulamentar o indigitado comando 

constitucional, foi editada e publicada a Lei Federal nº 12.741 de 

08 de dezembro de 201212. Esta lei, além de regulamentar o 

                                                                                              
dá novamente lugar também nos países que a adotaram, reaproxima-se 

do Estado Fiscal”. (CASSES, 2010, online). 
12 “Art. 1º Emitidos por ocasião da venda ao consumidor de mercadorias e 

serviços, em todo território nacional, deverá constar, dos documentos 

fiscais ou equivalentes, a informação do valor aproximado 

correspondente à totalidade dos tributos federais, estaduais e municipais, 

cuja incidência influi na formação dos respectivos preços de venda. § 5º 

Os tributos que deverão ser computados são os seguintes: I - Imposto 

sobre Operações relativas a Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação (ICMS); II - Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS); III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); IV - 

Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a 

Títulos ou Valores Mobiliários (IOF); V - (VETADO); VI - (VETADO); 

VII - Contribuição Social para o Programa de Integração Social (PIS) e 

para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público 

(Pasep) - (PIS/Pasep); VIII - Contribuição para o Financiamento da 
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dispositivo constitucional apontado, alterou o Código de Defesa 

do Consumidor – CDC - (BRASIL. Lei nº 8.078/90)13, para 

inserir como direito básico dos consumidores  a informação 

adequada nos tributos incidentes sobre produtos e serviços. 

Igualmente, o art.106, IV, do CDC14 dispõe que caberá ao 

Departamento Nacional de Defesa do Consumidor conscientizar 

o consumidor valendo-se dos diferentes meios de comunicação. 

Nesse sentido, Evilásio Salvador (2012, online), ao tratar 

sobre cidadania tributária, assevera que a nova lei, ao assegurar a 

transparência tributária, vai tornar mais evidente quem de fato 

arca com o ônus do financiamento do Estado. 
[...] pois mais de metade da carga 

brasileira de impostos incide sobre os 

preços de bens e serviços. Aqui reside um 

fato importante: aqueles que recolhem os 

tributos aos cofres dos governos são 

apenas os contribuintes de direito (donos 

das empresas), pois, na prática, esses 

repassam o custo aos preços de bens e 

serviços, o que onera o bolso dos 

consumidores — os contribuintes de fato, 

                                                                                              
Seguridade Social (Cofins); IX - Contribuição de Intervenção no 

Domínio Econômico, incidente sobre a importação e a comercialização 

de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados, e álcool 

etílico combustível (Cide)”. (BRASIL. Lei nº 12.741/2012, 2012, 

online). 
13 “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: III - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do 

Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou 

órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da 

política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: IV 

- informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes 

meios de comunicação;” (BRASIL. Lei 8.078/90, 1990, online).   
14 “Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da 

Secretaria Nacional de Direito Econômico (MJ), ou órgão federal que 

venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema 

Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe: IV - informar, 

conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de 

comunicação”. (BRASIL. Lei 8.078/90, 1990, online).   
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pagadores de impostos na prática. [...] Em 

segundo lugar, a questão federativa, pois o 

maior imposto sobre consumo é o ICMS, 

de atribuição dos governos estaduais. A 

nova lei vai trazer o assunto para a agenda 

pública, permitindo ao cidadão comparar o 

que se paga de imposto com a 

contraprestação de serviços públicos, 

sobretudo, políticas sociais para a 

sociedade. 

Dessa forma, a cidadania15 fiscal é um imperativo para 

concretização de direitos fundamentais, haja vista a necessidade 

de transparência nas ações estatais quando da cobrança de 

tributos. 

2.4 Uma reflexão sobre justiça fiscal 

A realização da Justiça é tema central dos Estados 

contemporâneos. A contínua transformação dos Estados no pós-

guerra para um modelo de Estado de Direito, priorizando os 

direitos e as garantias fundamentais em detrimento do Estado, 

está dando o contorno ao tratamento dado ao cidadão. A 

centralização da pessoa humana como objeto maior das 

Constituições é ponto relevante da relação entre o Estado e o 

cidadão, configurando o perfil jurídico da nação. A noção de 

justiça plena é aquela atrelada intimamente ao desenvolvimento 

social, econômico, cultural, distribuição de riquezas e rendas. 

No Brasil, o atual modelo tributário referente à tributação 

indireta denota uma alta taxa de tributação do consumo, o que 

gera injustiça social, uma vez que os que ganham menos pagam 

mais, ao contrário dos mais favorecidos que, proporcionalmente, 

pagam menos impostos indiretos. Por via de consequência, há 

uma enorme distorção entre a tributação dos impostos sobre bens 

e serviços em relação aos pessoais. Essa distorção, de acordo com 

a OCDE (2017, online), é explicitada no gráfico a seguir, que 

mostra o peso dos impostos sobre o consumo: 

                                                 
15 Para José Afonso da Silva, (2002, p.345) em um conceito restrito de 

cidadania, refere-se o autor que “cidadão, no direito brasileiro, é o 

indivíduo que seja titular de direitos políticos de votar e ser votado e 

suas consequências”. O texto se refere à cidadania em seu aspecto 

amplíssimo, engendrada com os direitos de personalidade. 
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Gráfico 4 - O peso dos impostos indiretos 

 
O diagnóstico sobre a tributação no Brasil, realizado pela 

OCDE por intermédio do denominado Relatórios Economicos 

OCDE Brasil (2017, online), demonstra o efeito nefasto do atual 

sistema de tributação indireta, conforme gráfico abaixo. 
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Gráfico 5 - Estruturas tributárias no Brasil, América Latina e 

OCDE 

 
Na apontada análise, a OCDE (2017, online) destaca o 

seguinte: 
1- As receitas tributárias no Brasil foram 

robustas e aumentaram nas últimas duas 

décadas, mostrando a maior proporção de 

tributos em relação ao PIB na América 

Latina durante o período 1990-2009, e 

atingindo níveis mais elevados do que os 

registrados em 17 países da OCDE em 

2010. 

2- As receitas provenientes de impostos 

indiretos são relativamente altas no Brasil 

em comparação com as dos países da 

OCDE. No entanto, o sistema de IVA 

operado a nível estadual, é complexo, 

levando a uma competição tributária 

predatória entre os Estados resultando em 
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altos custos para o cumprimento e 

administração das regras tributárias. 
3- A potencial progressividade do sistema 

tributário é reduzida pela combinação 

entre a forte dependência com relação aos 

impostos indiretos, a baixa contribuição do 

imposto de renda da pessoa física em 

relação ao total de receitas fiscais e o peso 

significativo de contribuições sociais, 

previdenciárias e trabalhistas. 

Comparando com a tributação sobre a renda, segundo 

dados da OCDE (2017, online), essa distorção demonstra o 

quadro de injustiça fiscal existente no Brasil16, uma vez que o 

imposto sobre a renda arrecada menos recursos do que os obtidos 

nos incidentes sobre o consumo: 

                                                 
16 Ao tratar sobre esse quadro de injustiça tributária, Roque Carraza (2011, 

p.96) assevera o seguinte: “Impostos há, porém, que por sua natureza, 

não permitem que se atenda ao princípio da capacidade contributiva. É o 

caso do ICMS, que positivamente, com ele não se coaduna. De fato, a 

carga econômica desse imposto é repassada para o preço da mercadoria. 

Quem suporta não é o contribuinte (o comerciante, industrial, o produtor 

que praticou a operação mercantil), mas o consumidor final de 

mercadorias. Este, ao adquiri-la, ê repassada, no preço, a carga 

econômica do ICMS, Ora, tal carga é idêntica para todos os 

consumidores finais, sejam eles ricos ou pobres. Exemplificando, si um 

milionário e um mendigo comprarem, cada um para si, um maço de 

cigarros, da mesma marca, suportarão a mesma carga econômica do 

imposto”. 
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Gráfico 6 - O peso dos impostos diretos 

 
O artigo 145 da Constituição Federal já aponta para um 

horizonte de justiça fiscal, ao dispor, em seu parágrafo 1º, que  
sempre que possível, os impostos terão 

caráter pessoal e serão graduados segundo 

a capacidade econômica do contribuinte, 

facultado à administração tributária, 

especialmente para conferir efetividade a 

esses objetivos, identificar, respeitados os 

direitos individuais e nos termos da lei, o 

patrimônio, os rendimentos e as atividades 

econômicas dos contribuintes. 

Para Roque Carrazza (2011, p.96), o princípio da 

capacidade contributiva hospeda-se nas dobras do princípio da 

igualdade e ajuda a realizar, no campo tributário, os ideais 

republicanos. Aduz ainda que os impostos, quando ajustados à 

capacidade contributiva, permitem que o cidadão cumpra, perante 

a comunidade, seus deveres de solidariedade política, econômica 

e social. 

Tipke e Yamashita (2002, p.31) fazem considerações sobre 

a relação entre a justiça fiscal e o princípio da capacidade 

contributiva:  
Aliás, uma definição da capacidade 

contributiva tem de considerar que 

impostos - não importa o nome que 

tenham, ou como o objeto do imposto seja 
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designado - apenas podem ser pagos da 

renda auferida ou da renda acumulada 

como patrimônio. Em outras palavras, 

existe apenas uma fonte de impostos: a 

renda. Os princípios da justiça fiscal social 

precisam dar, assim, uma resposta para 

qual parte da renda cada contribuinte deve 

recolher como imposto. Essa questão deve 

ser respondida por meio de bases de 

cálculo e alíquotas. 

Noutro giro, esse comando constitucional está direcionado 

à efetivação da justiça fiscal e social. Quanto mais qualitativa a 

tributação, ou seja, quanto maior o pagamento de quem mais 

capacidade contributiva, mais efetiva será a justiça fiscal. Caso 

contrário, pode ocorrer o fenômeno da regressividade fiscal, isto 

é, tanto os mais ricos como o mais pobre sofrerão a mesma carga 

tributária na compra de idêntico produto. 

A razão que leva o Brasil a impor uma maior tributação 

sobre os bens e serviços é a complexa estrutura do sistema ICMS, 

bem como seu caráter preponderantemente arrecadatório. Eis que 

aliviar a carga tributária sobre os mais pobres e hipossuficientes, 

bem como aplicar um tributo mais justo, é sinônimo de justiça 

social. 

2.5 Sistema Tributário Nacional  
O Sistema Tributário Nacional não se confunde com o 

Sistema Constitucional Tributário. Aquele é parte integrante 

deste, que assenta sua validade nas fontes diretamente extraídas 

da Constituição. Extraindo-se as bases constitucionais, tudo que 

seja essencial para a estruturação teórica e material de um sistema 

advém da Constituição.  

O arquétipo do Sistema Constitucional Tributário é 

constituído pela base axiológica e principiológica, normas e 

regras em geral, bem como pelas imunidades e a definição das 

competências tributárias, dentre outras regras constitucionais. 

Nesse sentido, os princípios17 de ordem constitucional 

tributário são os pilares do referido sistema. Destacam-se, para 

                                                 
17Princípios, no dizer de Celso Bandeira de Melo (2005, p.67), é um 

“mandamento nucelar de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 

disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 

compondo lhes o espírito e servindo de critério para a sua exata 

compreensão e inteligência exatamente por definir a lógica e a 
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fins desta pesquisa, os princípios da legalidade, da seletividade, 

da progressividade e da capacidade contributiva. 

2.5.1 Princípio da Legalidade Tributária 
O princípio da legalidade18 é uma conquista histórica19 e 

fruto da vontade da sociedade. O Estado de Direito consolida esse 

                                                                                              
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá 

sentido harmônico”. 
18 Nesse sentido, Roque Carraza (2011, p.279): “Para que se tenham 

cumpridas as exigências do princípio da legalidade não é suficiente uma 

superficial intervenção do Poder Legislativo na criação do tributo. 

Melhor dizendo, não basta que a lei aponte diretrizes mais ou menos 

genéricas para que o tributo seja criado. O princípio em estudo possui 

alcance mais preciso e rigoroso porquanto determina que todos os 

elementos essenciais da norma jurídica tributária sejam definidos, com 

grande precisão, na lei da pessoa política competente. O art. 150, I, da 

CF garante ao contribuinte o direito de suportar outros sacrifícios além 

dos definidos em lei. Portanto, dele só podem ser exigidos tributos 

quando se verificarem, no mundo fenomênico, os pressupostos de fato 

descritos numa norma legal [...]. Aliás, a tipicidade, no direito tributário 

é, por assim dizer, mais rigorosa do que no próprio direito penal [...]. O 

princípio da legalidade exige, outrossim, que a lei descreva 

rigorosamente os procedimentos a serem adotados pela Fazenda Pública 

para lançamento do Tributo, bem como as medidas que devem tomar 

para seu recolhimento e fiscalização [...]. Em suma, os princípios da 

tipicidade fechada e da estrita legalidade impedem tributação ou a 

condenação do contribuinte por presunções, ficções ou indícios. Muito 

menos por razões de conveniência social atendendo aos anseios da 

opinião pública”. 
19 De acordo com Gerd Rothmann (2017, online): “De fato, foi e m 1215 

que na Inglaterra a nobreza e a plebe unidas impuseram ao príncipe João 

um estatuto que, antes de mais nada, visou a coibir-lhe a atividade 

tributária absolutamente extorsiva. Este estatuto, que representa a 

primeira constituição inglesa, é conhecido como Magna Charta 

Libertatum, expressão do anseio de liberdade e consequente limitação 

dos poderes do Estado [...]. Na Inglaterra, o Conselho dos Comuns, 

órgão encarregado da autorização da arrecadação, com o decorrer dos 

tempos se transformou e m autêntico órgão de representação popular, 

constituindo-se no Parlamento, na Câmara dos Comuns, que não só 

autoriza a arrecadação, mas assume o controle da própria despesa 

pública. Assim, o nascimento e desenvolvimento do parlamento estão 

intimamente ligados ao problema do consentimento da tributação [...]. 

Também o movimento que culminou na independência dos Estados 

Unidos e a própria revolução francesa e m grande parte foram 
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princípio ao primar a lei como vontade geral e soberana. No dizer 

de Roque Carraza (2011, p. 263), é uma das mais importantes 

colunas sobre as quais se assenta o edifício do direito tributário. 

A Constituição da República Federativa do Brasil 

(BRASIL, 1988), notadamente no capítulo das Limitações do 

Poder de Tributar,20 já determina que não se poderá cobrar 

tributos sem a existência de lei que o institua. Genericamente, a 

Constituição estabelece a legalidade como direito fundamental, 

uma vez que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

senão em virtude de lei21.  

Esse princípio tem importância capital para o Direito 

Tributário e a relação com pessoas. Para o Estado, no seu atuar 

soberano, ao invadir o patrimônio particular, precisa ter 

parâmetros previamente estabelecidos nesse atuar, seja na 

Constituição ou nas leis em geral. Para as pessoas, os referidos 

parâmetros são as balizas da segurança jurídica e da estabilidade 

                                                                                              
consequência da atividade tributária extorsiva e arbitrária do Estado. Eis 

porque, ambos os movimentos erigirem a princípio constitucional a 

limitação do poder de tributar. Assim, na Constituição norte-americana 

de. 17.87 (art. I, Seção 8.a), foi atribuído expressamente ao Congresso, 

isto é, ao órgão de representação popular, [...]”. 
20  “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; II - 

instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em 

situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação 

profissional ou função por eles exercida, independentemente da 

denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; III - cobrar 

tributos: a) em relação aos fatos geradores ocorridos antes do início da 

vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; b) no mesmo 

exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou 

aumentou; c) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido 

publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na 

alínea b;” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

(BRASIL, 1988). 
21 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I - homens e mulheres 

são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; II - 

ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei; [...].” (BRASIL, 1988). 
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das relações subjetivas, bem como transparência na atuação 

estatal, uma vez que o contribuinte tem o direito de saber 

exatamente de onde podem provir as leis aptas a obrigá-lo a pagar 

tributos (federais, estaduais, municipais ou distritais), de acordo 

com Roque Carraza (2011, p.278). 

2.5.2 Isenção, conceito, espécies e consequências. Diferenças 
entre isenção, imunidades e não incidência tributária 

A isenção tributária é o instituto jurídico empregado desde 

a época da colonização do Brasil. Segundo Ubaldo Balthazar 

(2005, p.63), citando Alcides Jorge Costa, já propugnava isenção 

para portugueses no caso de imposto de exportação, bem como a 

isenção para pesca feita a vara. Ainda destaca o autor (2005, 

p.89) que, por ocasião da primeira reforma tributária do país, já 

sob a vigência da Carta de 1824, foram concedidas algumas 

isenções, a exemplo dos livros, pólvora e máquinas não em uso, 

entre outras. 

O conceito de isenção tributária não é pacífico na doutrina 

e recebe variadas definições. O Código Tributário Nacional a 

define como forma de exclusão de crédito tributário. Luciano 

Amaro (1998, p.274), citando Rubens Gomes de Souza, aduz que 

este autor sustentou que a isenção é favor concedido pela lei, 

consistente em “dispensar o pagamento de um tributo devido”, 

argumentando que “na isenção, o tributo é devido, porque existe a 

obrigatoriedade, mas a lei dispensa o seu pagamento”. Rodrigo 

Griz (2012, p.165) sustenta que a isenção “é a norma jurídica em 

sentido amplo construída a partir do conjunto de enunciados 

prescritivos negativos resultantes do exercício da competência 

tributária impositiva e que conforma os critérios da hipótese 

tributaria na construção da norma jurídica de tributação para 

afastar tributos relativamente a certas atividades, coisas ou 

pessoas”. Por fim, José Borges (2001, p.157) a define como 

limitações jurídicas ao poder de tributar, originárias, no sistema 

federativo brasileiro, de leis editadas pela União, Estados-

membros e Municípios. 

Noutro giro, fazendo-se o cotejo da distinção entre a 

isenção e a imunidade22, verifica-se que esta se refere à proibição 

                                                 
22 Para Roque Carraza (2011, p.772): “A imunidade tributária é um 

fenômeno de natureza constitucional. As normas constitucionais que, 

direta ou indiretamente, tratam de assuntos fixam, por assim dizer, a 

incompetência das entidades tributantes para onerar, com exações, certas 
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constitucional de tributar, ou seja, a Constituição Federal, ao 

dispor sobre imunidades, veda expressamente a incidência de 

tributos sobre as situações que discrimina. Neste sentido, a 

expressão “imunidade constitucional” é redundante, eis que a 

imunidade é norma constitucional. 

Por sua vez, a isenção é a previsão legal que impede a 

tributação. É a lei, ordinária ou complementar, que dispõe sobre a 

proibição de exigir o tributo. Como lembra Luciano Amaro 

(1998, p. 265), a imunidade e a isenção distinguem-se em função 

do plano em que atuam. A primeira opera no plano da definição 

da competência, e a segunda atua no plano da definição da 

incidência. A imunidade, que reveste a hipótese excepcionada, 

atua, pois, no plano da definição da competência tributária. 

Tendo presente esta distinção, cabe ressaltar que, na esfera 

constitucional, a Carta de 1824 não fez qualquer menção a 

isenção de tributos. Por seu turno, a Constituição de 1891 (2017, 

online), no capítulo da Organização Federal, estabeleceu, no 

art.9º, §2º, que seria “isenta” de impostos, no Estado por onde se 

exportar, a produção dos outros Estados. Foi o único 

apontamento sobre o tema no texto constitucional de 1891. 

Por sua vez, a Carta de 1934 (2017, online) estabeleceu 

“isenção” na primeira operação do pequeno produtor, como tal 

definido na lei estadual, para vendas e consignações efetuadas por 

comerciantes e produtores, inclusive os industriais, nos termos do 

art.8º, I, “e”. Também concedeu imunidade, conforme art. 113, 

item 32, aos necessitados de assistência judiciária, prevendo a 

criação, para esse efeito, de órgãos especiais, assegurando “a 

isenção de emolumentos, custas, taxas e selos, a ser concedida 

pela União e pelos Estados”. O art. 147 estabeleceu “isenção de 

selos ou emolumentos para o reconhecimento dos filhos 

naturais”. Por fim, no art. 154, “os estabelecimentos particulares 

de educação, gratuita, primária ou profissional, oficialmente 

considerados idôneos, serão isentos de qualquer tributo”. 

A Constituição de 1946 (2017, online) foi a que mais 

avançou no quesito de ter a imunidade como instrumento de 

desenvolvimento social. Seu art.15, §2º previa a não incidência 

do imposto de consumo, de competência da União, sobre artigos 

                                                                                              
pessoas, seja em função de sua natureza jurídica, seja porque coligadas a 

determinados fatos, bens ou situações. Encerram limitações, postas na 

própria Constituição Federal, à ação estatal de criar tributos”. 



 

 

 

90 

que a lei classificasse como o mínimo indispensável à habitação, 

vestuário, alimentação e tratamento médico das pessoas de 

restrita capacidade econômica. Outra imunidade prevista com 

esse viés social referia-se ao imposto incidente sobre vendas e 

consignações efetuadas por comerciantes e produtores, inclusive 

industriais, sendo isenta a primeira operação do pequeno 

produtor, conforme o definir a lei estadual. Essa exigência de 

definição foi acrescida ao dispositivo pela Emenda Constitucional 

nº 5, de 1961 (BRASIL, 2017, online). 

Nesse contexto, também foram tornados imunes os 

serviços públicos quando estabelecidos pelo poder competente 

(art.31, parágrafo único, CF/46). A desapropriação rural também 

mereceu tornar-se imune aos impostos federais, estaduais e 

municipais incidentes sobre a transferência do bem objeto da 

desapropriação. Em seu art.203, a Carta de 1946 (2017, Online) 

previa que nenhum imposto gravará diretamente os direitos do 

autor, nem a remuneração de professores e jornalistas, 

excetuando-se da imunidade os impostos gerais (art. 15, IV). No 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias23 (BRASIL, 

1988, online), os jornalistas receberam uma imunidade de quinze 

anos, em relação ao imposto de transmissão de propriedade e 

predial do respectivo imóvel. 

Na Carta outorgada de 1967 (2017, online), o rol das 

imunidades foi reduzido em relação à Constituição de 1946 

(2017, online). Estabeleceu a novidade de que a União poderia 

conceder isenção em caso de interesse público para os estados e 

município, mediante interesse social relevante e econômico 

nacional24. Estabeleceu-se o imposto sobre circulação de 

mercadoria de acordo com os feitios atuais. Inclusive, previa que 

a não-cumulatividade e a não incidência não compreenderiam 

                                                 
23 CRF/46. “Art. 27, ADCT: Durante o prazo de quinze anos, a contar da 

instalação da Assembléia Constituinte, o imóvel adquirido, para sua 

residência, por jornalista que outro não possua, será isento do imposto 

de transmissão e, enquanto servir ao fim previsto neste artigo, do 

respectivo imposto predial”. 
24 CRF/46. “Art.19, § 2º A União, mediante lei complementar e atendendo 

o relevante interesse social ou econômico nacional, poderá conceder 

isenções de impostos estaduais e municipais”. 
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créditos nas operações seguintes25, cujas revogações ou 

concessões seriam feitos pelos Estados, mediante Lei 

Complementar26. A Constituição manteve a imunidade para os 

casos de desapropriação rural já prevista na CRF/4627. 

Por fim, a Constituição Federal de 1988, com seu perfil 

dirigente28 e voltada para o desenvolvimento social, consagrou o 

instituto da isenção como instrumento de justiça social. Colocou a 

primeira como direito fundamental ao estabelecer a “isenção de 

custas judiciais e ônus de sucumbência para propositura de ação 

popular”29. Ao veicular como objetivo fundamental da república a 

erradicação da pobreza e a marginalização e a redução das 

desigualdades sociais e regionais, instituiu incentivos regionais 

que visassem o desenvolvimento e à redução das desigualdades 

                                                 
25 CRF/46. “Art.23, II - operações relativas à circulação de mercadorias 

realizadas por produtores, industriais e comerciantes, imposto que não será 

cumulativo e do qual se abaterá, nos termos do disposto em lei 

complementar, o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por 

outro Estado. A isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação, não implicará crédito de imposto para abatimento 

daquele incidente nas operações seguintes”. (Redação da pela Emenda 

Constitucional nº 23, de 1983) (Vigência) 
26 CRF/46. “Art.2, § 6º As isenções do imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos 

fixados em convênios, celebrados e ratificados pelos Estados, segundo o 

disposto em lei complementar”. 
27 CRF/46. “Art.161, § 5º Os proprietários ficarão isentos dos impostos 

federais, estaduais e municipais que incidam sobre a transferência da 

propriedade sujeita a desapropriação na forma deste artigo”. 
28 José Canotilho (1994, p. 11) explicita que Constituição Dirigente: “O 

tema a abordar na presente investigação é, fundamentalmente, o 

problema das relações entre a constituição e a lei. O título – Constituição 

dirigente e vinculação do legislador – aponta já para o núcleo essencial 

do debate a empreender: o que deve (e pode) uma constituição ordenar 

aos órgãos legiferantes e o que deve (como e quando deve) fazer o 

legislador para cumprir, de forma regular, adequada e oportuna, as 

imposições constitucionais”. 
29 CRF/88. “Art. 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação popular que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou 

de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao 

meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 

salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência; [...].” 
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regionais, e a possibilidade de isenções, reduções ou deferimento 

temporário de tributos federais devidos por pessoas físicas ou 

jurídicas30. 

Ainda, dada à importância do instituto, fixou que somente a 

lei específica31 poderia conceder isenção de impostos, taxas e 

contribuições de melhoria. Ao contrário da Carta de 1967/69 

(2017, online), vedou que a União estabelecesse isenção de tributos 

de competência estadual, municipal ou distrital, configurando uma 

verdadeira imunidade constitucional. Previu regra32 de não 

cumulatividade mais específica com relação ao ICMS. Estabeleceu 

                                                 
30 CRF/88, “Art. 43. Para efeitos administrativos, a União poderá articular 

sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando a seu 

desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais.§ 1º Lei 

complementar disporá sobre: I - as condições para integração de regiões 

em desenvolvimento; II - a composição dos organismos regionais que 

executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos 

nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados 

juntamente com estes.§ 2º Os incentivos regionais compreenderão, além 

de outros, na forma da lei: I - igualdade de tarifas, fretes, seguros e 

outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público; II - 

juros favorecidos para financiamento de atividades prioritárias; III - 

isenções, reduções ou deferimento temporário de tributos federais 

devidos por pessoas físicas ou jurídicas; [...].” 
31CRF/88. “§ 6º Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, 

concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a 

impostos, taxas ou contribuições, só poderá ser concedido mediante lei 

específica, federal, estadual ou municipal, que regule exclusivamente as 

matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, 

sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2.º, XII, g.” (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 3, de 1993). 
32 CRFB/88. § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: 

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993): “I - será não-

cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa 

à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante 

cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito 

Federal; II - a isenção ou não-incidência, salvo determinação em 

contrário da legislação:a) não implicará crédito para compensação com o 

montante devido nas operações ou prestações seguintes;b) acarretará a 

anulação do crédito relativo às operações anteriores; [...]”. 
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que cabe à lei complementar33 definir a forma da concessão de 

isenções, no caso de IPVA e  ICMS34, para fins de se evitar uma 

guerra fiscal e conflito federativo. Nota-se que, inclusive, no Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, vedou a concessão de 

alíquota35 aquém do mínimo legal enquanto não fosse editada a Lei 

Complementar para tratar do assunto. 

Outro fator que denota o tratamento especial dado pela 

Constituição Federal à isenção foi acrescê-la no campo 

orçamentário36. Estabeleceu-se que a lei orçamentária deverá 

conter as hipóteses de eventuais isenções concedidas pelos entes 

tributantes. Foi mantida a regra das demais constituições 

anteriores com relação à isenção quanto à desapropriação de 

imóvel rural, mas, desta vez, mais restrita às hipóteses de reforma 

agrária37. Acrescentou uma nova imunidade (“isenção”) para 

                                                 
33  CRFB/88, art. 156, XII g) – cabe à lei complementar regular a forma 

como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, 

incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e revogados. 
34  CRFB/88, “art. 156, § 3º - Em relação ao imposto previsto no inciso III 

do caput deste artigo, cabe à lei complementar: (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 37, de 2002): [...] III - regular a forma e as 

condições como isenções, incentivos e benefícios fiscais serão 

concedidos e revogados.” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 3, de 

1993). 
35 CRFB/88, ADCT, “Art. 88. Enquanto lei complementar não disciplinar 

o disposto nos incisos I e III do § 3º do art. 156 da Constituição Federal, 

o imposto a que se refere o inciso III do caput do mesmo 

artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002):I - terá 

alíquota mínima de dois por cento, exceto para os serviços a que se 

referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei 

nº 406, de 31 de dezembro de 1968; (Incluído pela Emenda 

Constitucional nº 37, de 2002);  II - não será objeto de concessão de 

isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou 

indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso 

I.” (Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002). 
36 CRFB/88. “Art. 165, § 6º O projeto de lei orçamentária será 

acompanhado de demonstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas 

e despesas, decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e 

benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia”. 
37 CRFB/88. “Art.184, § 5º São isentas de impostos federais, estaduais e 

municipais as operações de transferência de imóveis desapropriados para 

fins de reforma agrária”. 
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abranger as unidades de assistência social38 com relação às 

contribuições sociais destinadas à seguridade social. 

O cotejo das isenções alçadas à categoria de norma 

constitucional, elencadas na quase totalidade das Constituições do 

Brasil, denota a importância e a natureza do instituto e sua efetiva 

utilização pelos governos como instrumento de desenvolvimento 

social, econômico e político, apontado por Borges (2001, p.91), 

como uma projeção da isenção para o campo da justiça social 

(art. 5º, caput, I, e 150, II). 

A competência tributária39, para estabelecer as isenções, 

advém do regime jurídico a que está submetida.  Borges (2001, 

p.91) aduz que avultam em relação às isenções três princípios 

constitucionais, quais sejam: princípio da legalidade, princípio da 

justiça e o princípio da segurança. No campo da competência, a 

legalidade é o vetor que estabelece a regra de competência 

tributária. 

Nesse viés, a competência para fixação de isenções é a do 

Ente que a tem para instituir e cobrar o tributo. Em rigor, a 

competência para tributar e a competência para isentar. São como o 

verso e o anverso de uma mesma moeda, no dizer de Roque 

Carrazza (2011, p.954).  Assim, na dicção do art. 9740 do Código 

Tributário Nacional41 somente a lei poderá estabelecer as hipóteses 

                                                 
38 CRFB/88. “Art. 195, § 7º São isentas de contribuição para a seguridade 

social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às 

exigências estabelecidas em lei.” 
39 Roque Carraza (2011, p.533) define competência tributária como 

“aptidão para criar, in abstrato, tributos. No Brasil, por injunção do 

princípio da legalidade, os tributos são criados, in abstrato, por meio de 

lei. (art. 150, I, da CF) que deve descrever todos os elementos essenciais 

da norma jurídica tributária. Consideram-se elementos da norma jurídica 

tributária os que, de algum modo, influem no na e no quantum do 

tributo; a saber: a hipótese de incidência do tributo, seu sujeito ativo, seu 

sujeito passivo, sua base de cálculo e sua alíquota. Estes elementos 

essenciais só podem ser veiculados por meio de lei”. 
40 CTN. “Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: VI - as hipóteses de 

exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou 

redução de penalidades”. 
41  CTN. “Art. 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é 

sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos 

exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, 

o prazo de sua duração.   Parágrafo único. A isenção pode ser restrita a 
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de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de 

dispensa ou redução de penalidades. Os instrumentos normativos 

que podem ter como conteúdo a concessão de isenções, no dizer de 

Roque Carrazza (2011, p.952), são: a lei ordinária; a lei 

complementar; o tratado internacional devidamente ratificado, 

aprovado e promulgado, bem como por decreto legislativo. Não se 

pode olvidar que a revogabilidade das isenções guarda paralelismo 

de formas, ou seja, uma verdadeira simetria entre o instrumento 

normativo que criou o gravame e a isenção. 

Dessa regra de competência decorre também a natureza da 

isenção. De acordo com o CTN, a isenção é a hipótese de 

exclusão42 do crédito tributário, cuja interpretação se faz de forma 

literal43. A classificação de isenção tributária, utilizando-se daquela 

elaborado por Luciano Amaro (1998, p.281), é objetiva (ou real) e 

subjetiva (ou pessoal). A objetiva diz respeito, segundo o autor, ao 

aspecto material. A pessoal refere-se à condição pessoal do 

                                                                                              
determinada região do território da entidade tributante, em função de 

condições a ela peculiares. Art. 177. Salvo disposição de lei em 

contrário, a isenção não é extensiva: I - às taxas e às contribuições de 

melhoria; II - aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. 

Art. 178 - A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de 

determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei, a 

qualquer tempo, observado o disposto no inciso III do art. 104. (Redação 

dada pela Lei Complementar nº 24, de 1975). Art. 179. A isenção, 

quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada caso, por 

despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o 

interessado faça prova do preenchimento das condições e do 

cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua 

concessão.  § 1º Tratando-se de tributo lançado por período certo de 

tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração 

de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do 

primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a 

continuidade do reconhecimento da isenção.  § 2º O despacho referido 

neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o 

disposto no artigo 155”. 
42CTN. “Art. 175. Excluem o crédito tributário: I - a isenção; II - a anistia. 

Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o 

cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação 

principal cujo crédito seja excluído, ou dela consequente”. 
43 CTN. “Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que 

disponha sobre: I - suspensão ou exclusão do crédito tributário; II - 

outorga de isenção”. 



 

 

 

96 

indivíduo ligado a situação material. Também classifica como 

setoriais e regionais, bem como condicionadas ou incondicionadas. 

As condicionadas dependem do cumprimento de requisitos para se 

habilitar. Já as incondicionadas são marcadas pela ausência de 

requisitos. Por fim, prosseguindo na lição do autor, aduz que há 

isenção total e parcial, cuja diferença entre ambas diz respeito ao 

valor da redução do grave fiscal. 

Como dito antes, a isenção não se confunde com a 

imunidade e com a não incidência. Esta, no dizer de Roque 

Carrazza (2011, p.987), é simplesmente a explicitação de uma 

situação que, ontologicamente, nunca esteve dentro da hipótese 

de incidência44 possível do tributo. Contrário senso ao 

entendimento do autor, a isenção, nesse ponto, está dentro da 

hipótese de incidência, no entanto, por uma questão de política 

tributária, tem-se excluído o crédito referente ao gravame de 

forma que afeta no quantitativo do pagamento devido. 

As imunidades tributárias, que se enquadram dentro das 

limitações do poder de tributar, no dizer de Humberto Ávila 

(2006, p.71), são uma espécie das várias limitações estabelecidas 

ao ente estatal por meio de regras de competência, de princípios e 

de garantias de direitos fundamentais. Em relação à imunidade 

em si, Paulo Carvalho (1999, p. 178) a define como a classe finita 

e imediatamente determinável de normas jurídicas, contidas no 

texto da Constituição Federal, que estabelecem, de modo 

expresso, a incompetência das pessoas políticas de direito interno, 

para expedir regras instituidoras de tributos que alcancem 

situações específicas e suficientemente caracterizadas. 

Ruy Nogueira (1992, p.18) comenta a respeito da 

imunidade tributária como sendo vedação “a priori” da 

competência do legislador ordinário, expressamente inscrita na 

Constituição Federal, por meio de textos proibitivos, normativos 

e autoaplicáveis das hipóteses negativas de atribuição de 

competência. 

Desta forma, e como já afirmado alhures, a imunidade tem 

assento constitucional, ao passo que a isenção tem suas normas 

                                                 
44 No dizer de Geraldo Ataliba (1999, p.59): “A hipótese de incidência é a 

descrição hipotética e abstrata de um fato. É a parte da norma tributária. 

É o meio pelo qual o legislador institui um tributo. Está criado um 

tributo, desde que a lei descreva sua h.i., a ela associando o andamento 

“pague””. 
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assentadas na esfera infraconstitucional45. Foi nesse sentido que o 

Supremo Tribunal Federal46 (BRASIL, 2017, online) reconheceu a 

                                                 
45 EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS. 

CONSTITUCIONALIDADE DA MP Nº 1.858-6 E SUAS 

REEDIÇÕES. REVOGAÇÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. 

NATUREZA DO ATO PRATICADO POR COOPERATIVA DE 

CRÉDITO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA 

CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. Nos 

termos da jurisprudência da Corte, é constitucional a revogação de 

isenção dos atos de cooperativas promovida pela MP nº 1.858-6 e suas 

reedições seguintes, uma vez que a lei complementar a que se refere o 

art. 146, III, c, da CF/88, determinante do “adequado tratamento 

tributário ao ato cooperativo”, ainda não foi editada. 2. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (BRASIL. STF. RE 433721 AgR, 

Relator(a):  Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 23-09-2015 

PUBLIC 24-09-2015) 
46 “Ementa: recurso extraordinário – CBTU – Companhia Brasileira de 

Trens Urbanos - sociedade de economia mista incumbida de executar, 

como atividade-fim, em função de sua específica destinação 

institucional, serviços de transporte ferroviário – matéria sob reserva 

constitucional de monopólio estatal (cf, art. 21, xii, “d”) – possibilidade 

de a união federal outorgar, a uma empresa governamental, o exercício 

desse encargo, sem que este perca o atributo de estatalidade que lhe é 

próprio – opção constitucionalmente legítima –como instrumentalidade 

administrativa da união federal, incumbida, nessa condição institucional, 

de executar típico serviço público – consequente extensão, a essa 

empresa governamental, em matéria de impostos, da proteção 

constitucional fundada na garantia da imunidade tributária recíproca (cf, 

art. 150, vi, “a”) – o alto significado político-jurídico dessa garantia 

constitucional, que traduz uma das projeções concretizadoras do 

postulado da federação – imunidade tributária da CBTU, em face do 

IPTU, quanto às atividades executadas no desempenho do encargo, que, 

a ela outorgado, foi deferido, constitucionalmente, à união federal – 

doutrina – jurisprudência – precedentes do supremo tribunal federal – 

sucumbência recursal (cpc/15, art. 85, § 11) – não decretação, no caso, 

ante a ausência de “trabalho adicional” por parte do vencedor da 

demanda (contrarrazões recursais deduzidas de modo genérico sem 

qualquer relação de pertinência com a matéria debatida nos autos) – 

Agravo Interno improvido”. (BRASIL. STF. RE 966050 agr, relator(a):  

min. Celso de Mello, segunda turma, julgado em 02/12/2016, processo 

eletrônico dje-267 divulg 15-12-2016 public 16-12-2016). 
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imunidade tributária como uma questão de alto significado político-

jurídico dessa garantia constitucional, que traduz uma das projeções 

concretizadoras do postulado da federação. 

2.5.3 Imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual, intermunicipal e de comunicação – ICMS: 
fato gerador. Base de Cálculo. Cumulatividade. 

Substituição tributária. Seletividade e Essencialidade 
Segundo Celina Ymao (2014, p.6), as primeiras formas de 

tributação sobre circulação de mercadoria surgiram na Europa, 

apontando os primeiros registros históricos para a França, com 

seu Taxe sur le Chiffre D’Affaires. No Brasil, o primeiro registro 

de tributação sobre o consumo que se tem notícia é de 1922, sob 

forte influência dos exemplos estrangeiros, com a Lei Federal de 

nº 4.625, que instituía, além do imposto sobre a renda (art.31), o 

Imposto sobre Vendas Mercantis – IVM. Aduz, ainda, a mesma 

autora (YMAO, 2014, p.8), que, em 1965, como fruto de um 

seminário sobre reforma tributária realizado na Fundação Getúlio 

Vargas, em São Paulo, é editada a Emenda Constitucional nº 18, 

que promove uma profunda reforma no Sistema Tributário 

Nacional. Essa emenda, com algumas adaptações, é recepcionada 

pela Constituição Federal de 1967. Antes, em 1966, é editado o 

Código Tributário Nacional, moldado pela Emenda 18/65. O 

CTN altera e cria limitações à incidência do IVC e converte este 

imposto em um Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias – ICM. 

O ICMS – Imposto sobre operação de circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal e de comunicação- tem assento 

constitucional. O art. 155, inciso II da Constituição da República47, 

expressa que é da competência dos Estados e do Distrito Federal 

sua instituição. 

                                                 
47 “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993). I - transmissão causa mortis e doação, 

de quaisquer bens ou direitos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 

1993). II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e 

as prestações se iniciem no exterior; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 

1993) III - propriedade de veículos automotores.” (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 3, de 1993). (BRASIL, 1988). 
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A Lei Complementar nº 87, de 13 de setembro de 1996 

(BRASIL, 2017, online), conhecida como Lei Kandir, trata sobre 

o imposto dos Estados e do Distrito Federal sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação. Além disso, dá outras providências, sendo 

instrumento normativo que regulamenta o disposto 

constitucional. Segundo Roque Carrazza (2007, p. 37), a sigla 

ICMS encerra cinco impostos distintos, a saber:  
a) o imposto sobre operações mercantis 

(operações relativas à circulação de 

mercadorias, que, de algum modo, 

compreende o que nasce da entrada de 

mercadorias importadas do exterior; b) o 

imposto sobre serviços de transporte 

interestadual e intermunicipal; c) o 

imposto sobre serviços de comunicação; d) 

o imposto sobre produção, importação, 

circulação, distribuição ou consumo de 

lubrificantes e combustíveis líquidos e 

gasosos e de energia elétrica; e e) o 

imposto sobre a extração, circulação, 

distribuição ou consumo de minerais. 

Dizemos diferentes, porque estes tributos 

têm hipóteses de incidência e bases de 

cálculo diferentes. 

Apesar de ser de competência estadual e do Distrito 

Federal, o indigitado gravame tem a faceta de caráter nacional, 

dada a sua relevância no contexto fiscal e econômico. Roque 

Carrazza (2007, p.36) ainda chama a atenção para o fato de que a 

União pode, excepcionalmente, instituir o gravame quando se 

tratar de seus territórios ou em todo território nacional na 

iminência ou no caso de guerra externa, como estabelecem os 

artigos 147 e 154, II da CF. 

Tal é a importância do tributo, que se faculta ao Senado 

Federal48, diferentemente do que ocorre em relação à maioria dos 

                                                 
48 “Art. 156, inciso V - é facultado ao Senado Federal: a) estabelecer 

alíquotas mínimas nas operações internas, mediante resolução de 

iniciativa de um terço e aprovada pela maioria absoluta de seus 

membros; b) fixar alíquotas máximas nas mesmas operações para 

resolver conflito específico que envolva interesse de Estados, mediante 



 

 

 

100 

demais impostos, de estabelecer alíquotas mínimas nas operações 

internas, mediante resolução de iniciativa de um terço e aprovada 

pela maioria absoluta de seus membros. Pode-se também fixar 

alíquotas máximas nas mesmas operações para resolver conflito 

específico que envolva interesse de Estados, mediante resolução 

de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de 

seus membros. 

O ICMS tem como hipótese de incidência as disposições 

do art. 2º, da LC 87/9649 (BRASIL, 2017, online). A 

caracterização do fato gerador independe da natureza jurídica da 

operação que o constitui. 

Quanto ao contribuinte50 do ICMS, a legislação estabelece 

que é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, com 

                                                                                              
resolução de iniciativa da maioria absoluta e aprovada por dois terços de 

seus membros; [...].” (BRASIL, 1988). 
49 CTN. “Art. 2° O imposto incide sobre: I - operações relativas à circulação 

de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em 

bares, restaurantes e estabelecimentos similares; II - prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal, por qualquer via, de pessoas, 

bens, mercadorias ou valores; III - prestações onerosas de serviços de 

comunicação, por qualquer meio, inclusive a geração, a emissão, a recepção, 

a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de comunicação de 

qualquer natureza; IV - fornecimento de mercadorias com prestação de 

serviços não compreendidos na competência tributária dos Municípios; V - 

fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto 

sobre serviços, de competência dos Municípios, quando a lei complementar 

aplicável expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. § 1º O 

imposto incide também: I – sobre a entrada de mercadoria ou bem 

importados do exterior, por pessoa física ou jurídica, ainda que não seja 

contribuinte habitual do imposto, qualquer que seja a sua finalidade; 

(Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002); II - sobre o serviço prestado no 

exterior ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior; III - sobre a entrada, 

no território do Estado destinatário, de petróleo, inclusive lubrificantes e 

combustíveis líquidos e gasosos dele derivados, e de energia elétrica, quando 

não destinados à comercialização ou à industrialização, decorrentes de 

operações interestaduais, cabendo o imposto ao Estado onde estiver 

localizado o adquirente”. 
50 “Art. 4º Contribuinte é qualquer pessoa, física ou jurídica, que realize, 

com habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, 

operações de circulação de mercadoria ou prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as 

operações e as prestações se iniciem no exterior. Parágrafo único. É 
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habitualidade ou em volume que caracterize intuito comercial, ou 

operações de circulação de mercadoria, ou prestações de serviços 

de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, 

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

Com efeito, por se tratar de um imposto indireto51, o ICMS traz três 

hipóteses de contribuinte: o chamado contribuinte de direito; o responsável; 

                                                                                              
também contribuinte a pessoa física ou jurídica que, mesmo sem 

habitualidade ou intuito comercial: (Redação dada pela Lcp 114, de 

16.12.2002); I – importe mercadorias ou bens do exterior, qualquer que 

seja a sua finalidade; (Redação dada pela Lcp 114, de 16.12.2002); II - 

seja destinatária de serviço prestado no exterior ou cuja prestação se 

tenha iniciado no exterior;  III – adquira em licitação mercadorias ou 

bens apreendidos ou abandonados; (Redação dada pela Lcp 114, de 

16.12.2002);  IV – adquira lubrificantes e combustíveis líquidos e 

gasosos derivados de petróleo e energia elétrica oriundos de outro 

Estado, quando não destinados à comercialização ou à 

industrialização. (Redação dada pela LCP nº 102, de 11.7.2000). Art. 5º 

Lei poderá atribuir a terceiros a responsabilidade pelo pagamento do 

imposto e acréscimos devidos pelo contribuinte ou responsável, quando 

os atos ou omissões daqueles concorrerem para o não recolhimento do 

tributo. Art. 6o Lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou 

a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, 

hipótese em que assumirá a condição de substituto tributário. (Redação 

dada pela Lcp 114, de 16.12.2002). § 1º A responsabilidade poderá ser 

atribuída em relação ao imposto incidente sobre uma ou mais operações 

ou prestações, sejam antecedentes, concomitantes ou subsequentes, 

inclusive ao valor decorrente da diferença entre alíquotas interna e 

interestadual nas operações e prestações que destinem bens e serviços a 

consumidor final localizado em outro Estado, que seja contribuinte do 

imposto. § 2o A atribuição de responsabilidade dar-se-á em relação a 

mercadorias, bens ou serviços previstos em lei de cada Estado.” 

(BRASIL. Lei complementar nº 89, 1996). 
51 Hugo de Brito Machado Segundo (2012, p.226), traz o conceito dessa 

espécie de tributo citando Stuart Mill: “Um imposto direto é aquele 

cobrado exatamente das pessoas que se tenciona ou se deseja que o 

paguem. Impostos indiretos são aqueles que são cobrados de uma 

pessoa, na expectativa ou com a intenção de que esta se indenize à custa 

de outra, tal como o imposto de consumo ou as taxas alfandegárias. O 

produtor ou o importador de uma mercadoria é intimado a pagar um 

imposto sobre esta, não com a intenção de cobrar dele uma contribuição 

especial, mas com a intenção de taxar, por seu intermédio, os 

consumidores da mercadoria, dos quais, como se supõe, ele recuperará o 

montante, aumentando o preço da mesma”. Com base nessa ideia, “diz-
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e o contribuinte de fato. Em relação ao primeiro, a lei determina e atribui 

quem será o sujeito passivo da relação tributária e, nessa condição, no dizer 

de Luciano Amaro (1998, p.297), esta é a pessoa que tem relação pessoal e 

direta com o fato gerador do tributo. Por sua vez, em relação à segunda 

categoria de contribuinte, muito embora não haja uma relação direita e 

pessoal com o fato gerador, segundo o mesmo Autor, responsável é aquele 

obrigado ao pagamento da penalidade pecuniária. Por fim, contribuinte de 

fato é aquele que suporta a repercussão econômica do gravame. 

Base de cálculo (valor monetário sobre qual incide a 

alíquota para fins de cálculo do imposto) é a dimensão material 

do tributo Roque Carrazza (2007, p.75). Com efeito, a circulação 

da mercadoria, seja entrada ou saída, promovida pelos 

empreendimentos econômicos solidários, caracteriza a hipótese 

de incidência objeto desta pesquisa. A base de cálculo, 

especificamente do ICMS, segundo a Lei Kandir, corroborada 

pelo art. 2852 da Lei Complementar nº 12.670/1996, do Estado do 

Ceará (CEARÁ, 2017, online), que institui o ICMS e dá outras 

providências, compreende as operações de saída de mercadorias 

do empreendimento, e será o valor da respectiva operação. 

Noutro viés, a não-cumulatividade, alçada a categoria de 

princípio constitucional, denota o perfil e o reflexo econômico 

deste gravame. O sistema de créditos, conhecido como norma da 

não-cumulatividade, foi desenvolvido e aperfeiçoado na França, 

de acordo com Anderson Cardoso (2009, p.11). No Brasil, deu-se 

pela edição da Lei nº 3.20 de 30 de dezembro de 1958, que 

passou a tratar sobre a dedução do imposto que tivesse incidido 

                                                                                              
se, até hoje, como se se tratasse de algo demasiadamente simples, que 

tributos indiretos são aqueles nos quais o contribuinte legalmente 

definido como tal, dito contribuinte ‘de direito’, transfere ou repassa o 

ônus representado pelo tributo a um terceiro, que o suporta 

economicamente, sendo por isso chamado contribuinte ‘de fato’. Já os 

tributos diretos seriam aqueles nos quais essa transferência ou esse 

repasse não aconteceria, reunindo-se por isso, na mesma pessoa, as 

figuras do contribuinte ‘de fato’ e do contribuinte ‘de direito’. Ainda de 

forma igualmente simplista, se diz que os tributos incidentes sobre o 

patrimônio e a renda são diretos, enquanto os tributos incidentes sobre o 

consumo são indiretos”. 
52 Lei Kandir. “Art. 28. A base de cálculo do ICMS é: I - na saída de 

mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do artigo 3º, o valor da 

operação; II - na hipótese do inciso II do artigo 3º, o valor da operação, 

compreendendo mercadoria e serviço”. 
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nas outras etapas de operação. As demais legislações e a própria 

Constituição incorporaram o referido instituto. 

A não-cumulatividade53 do ICMS é um elemento 

constitutivo do próprio gravame, ou seja, é essencial para sua 

operacionalização, uma vez que evita o efeito cascata na 

formação da sua base de cálculo e respectiva cobrança do tributo. 

A própria Constituição Federal já estatui que o imposto será não-

cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação 

relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com 

o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado 

ou pelo Distrito Federal.  

Essa compensação, na prática, consiste na dedução dos 

valores que já foram cobrados e incorporados nas etapas anteriores. 

Roque Carrazza (2007, p. 321) dispõe que o ICMS “será não-

cumulativo”, simplesmente porque, em cada operação ou prestação, 

é assegurada ao contribuinte, de modo peremptório pela própria 

                                                 
53 Nesse sentido, esclarecendo a sistemática da não cumulatividade, Andrei 

Velloso (2016, online): “O ICMS constitui um imposto não cumulativo 

que incide sobre a totalidade do valor da operação (art. 13, I, da LC 

87/1996), mas não é acrescido ao preço de venda. (16) Essa é a razão 

pela qual se diz que é ‘calculado por dentro’. É calculado ‘por dentro’ do 

valor da operação porque não lhe é acrescido: o valor da operação de 

venda não é o preço da mercadoria + o ICMS; é simplesmente o preço 

da mercadoria. Se o ICMS fosse calculado ‘por fora’, tal qual ocorre 

com o IPI, o valor da nota fiscal não seria composto apenas pelo preço 

das mercadorias, mas pelo preço das mercadorias + o ICMS; 

consequentemente, o creditamento, pelo adquirente, seria inferior, pois 

não abrangeria o valor relativo ao imposto devido na operação 

antecedente. O destaque na nota fiscal serve apenas para viabilizar o 

creditamento, pelo comprador, do imposto devido pelo vendedor, 

instrumentalizando, assim, a sistemática da não cumulatividade. Daí a 

Lei Complementar nº 87/1996 prever que o ‘montante do próprio 

imposto’ (ou seja, do ICMS) integra a base de cálculo do ICMS, 

‘constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle’ 

(art. 13, § 1º, I), sistemática que, vale registrar, já foi declarada 

constitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal [...]. Em 

síntese, a receita bruta engloba a totalidade dos recursos auferidos pela 

empresa com a operação de venda. Em virtude de a receita não se 

confundir com o lucro, é indevida a dedução dos custos que devem ser 

suportados pela empresa em razão da venda, inclusive dos custos 

tributários, dentre os quais se insere o ICMS – e até a própria Cofins”. 
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Carta Suprema, uma dedução (abatimento) correspondente aos 

montantes cobrados nas operações ou prestações anteriores. 

Traço marcante ainda desse imposto é a seletividade em 

razão da essencialidade do bem, produto ou serviço, uma vez que 

esta define a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo. A 

Constituição Federal define que o gravame poderá ser seletivo em 

razão da sua essencialidade. Daí decorre o princípio da 

seletividade, que significa que o Estado poderá fazer uma 

diferenciação de alíquota em relação à natureza do produto, de 

forma que tem uma maior repercussão econômica na atividade 

estatal. A essencialidade do produto faz que com haja uma maior 

intervenção do Estado na economia por intermédio da tributação. 

Por meio de suas alíquotas, podem ser estimuladas determinadas 

atividades econômicas, como se dá, por exemplo, com a 

tributação diferenciada de produtos da cesta básica no Estado do 

Ceará, estabelecida pela Lei do Estado do Ceará nº 12.670, de 27 

de dezembro de 199654 (CEARÁ, 1996, online). 

Observa-se que não são todos os bens produzidos pela 

economia solidária que têm características essenciais a merecer, 

por esse caráter, uma diferenciação de alíquota ou até mesmo 

uma seletividade específica. No entanto, esta seletividade deverá 

ter uma nova leitura constitucional no sentido de não se tratar na 

ótica da natureza do bem tributado, e sim, ser mais ampla e 

atingir também os meios produtivos, as categorias profissionais, 

bem como a finalidade social do gravame. Daí se encaixar 

perfeitamente, embora não sejam essenciais alguns produtos da 

economia solidária, podem ser abrangidos pela seletividade, haja 

vista o fomento da dignidade da pessoa humana, dos valores 

                                                 
54 Lei do Estado do Ceará,  nº 12.670/96. “Art. 43. Nas operações internas 

e de importação com os produtos da cesta básica, a base de cálculo do 

Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS, será  reduzida em: I – 61,11% (sessenta e um 

vírgula onze por cento) para os seguintes produtos: a) arroz; b) açúcar; 

c) aves e ovos; d) banana, mamão, abacate, jaca, manga, laranja, melão, 

melancia, maracujá, abóbora, tomate e pimentão; e) banha de porco; f) 

café torrado e moído; g) carne bovina, bufalina, caprina, ovina e suína; 

h) farinha e fubá de milho; i) fécula de mandioca; j) leite in natura e 

pasteurizado do tipo longa vida; l) margarina e creme vegetal; m) mel de 

abelha em estado natural (NCM 0409.00.00);n) óleo comestível de soja, 

de algodão e de palma; dentre outros”. 
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sociais do trabalho, da livre iniciativa e de outros atributos desse 

ramo econômico. 

2.5.4 Extrafiscalidade do ICMS 
O equilíbrio do mercado é definido como a situação na 

qual as forças de mercado são compatíveis, ou seja, a oferta 

iguala a demanda, nos dizeres de Ary Júnior e Cláudio Shikida 

(2014, p. 57). Nessa situação, a quantidade que os consumidores 

estão dispostos a consumir é exatamente igual à quantidade que 

os empresários estão dispostos a ofertar. Com efeito, há fatores 

que geram também o desequilíbrio de mercados, não somente a 

oferta e as demandas ideais de produtos ou serviços. No entanto, 

muitas dessas forças de mercado, tais como as grandes economias 

ou corporações, conseguem impor modelos de produção ou 

comercialização que impedem que determinado produto ou 

serviço seja produzido de forma difusa ou por pequenas escalas. 

Nesse sentido, em uma situação de desequilíbrio, caso os 

mercados não consigam por sua própria dinâmica estabelecer ou 

retornar ao equilíbrio, faz-se necessária à intervenção por 

intermédio de instrumentos para equalizar os componentes 

econômicos e sociais. 

A extrafiscalidade é um instrumento que o Estado dispõe, 

por intermédio do Direito Tributário, utilizando-se de caráter 

indutivo de sua atuação, de impor comportamentos ou 

desestimulá-los. 

Geraldo Ataliba (1990, p. 233) define a extrafiscalidade55 

como sendo uso de instrumentos tributários para obtenção de 

                                                 
55 Ainda, Hugo de Brito Machado (2009, p.60), trata em sua tese de 

doutoramento a respeito da extrafiscalidade: “Os tributos têm a função 

de carrear tributos financeiros para os cofres públicos. Esta é a função 

fiscal, ou função arrecadatória. Alguns tributos, no entanto, podem ter a 

função de interferir na atividade econômica. É a função extrafiscal. Em 

certos casos a interferência na economia pode ser urgente, como 

acontece com uma restrição à importação de bens, por exemplo. Assim, 

para que o governo possa realizar com urgência a intervenção na 

economia utilizando o imposto, a Constituição Federal autoriza que o 

faça por ato do Poder Executivo.” No mesmo sentido, Roque Carraza 

(2007, p.399) dispõe a o seguinte: O atual ICMS, pelo contrário, deve 

ser um instrumento de extrafiscalidade [...]. Os tributos, no mais das 

vezes, são instituídos com o fito de prover de dinheiro os cofres 

públicos, para que o Estado tenha os meios necessários à consecução dos 

fins que lhe são assinalados pela Constituição e pelas leis. A tributação, 
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finalidades não arrecadatórias, mas estimulantes, indutoras ou 

coibidoras de comportamentos, tendo em vista outros fins, a 

realização de outros valores constitucionalmente consagrados.. 

Por outro lado, a regra é a fiscalidade, no dizer de Roque Carraza 

(2011, p. 67 ), os tributos, de um modo geral, são utilizados como 

instrumento de fiscalidade, servindo, basicamente, para carrear 

dinheiro aos cofres públicos. 

No entanto, com intuito meramente arrecadatório, no 

Brasil, tem se utilizado de forma inapropriada da extrafiscalidade 

quando onera a tributação sobre o consumo sem objetivo de fazer 

justiça fiscal. O atual quadro de tributação sobre os tributos de 

consumo leva a um quadro de regressividade fiscal pela indevida 

utilização do instituto. 

Dessa forma, o instituto da extrafiscalidade, utilizada no 

ICMS, demonstra a desvirtuação de sua aplicação, mostrando 

uma distorção da atual política fiscal com excessiva carga 

tributária nos tributos sobre o consumo, de forma a agravar o 

quadro de regressividade fiscal.  

2.5.5 Conselho Fazendário Nacional – Confaz, frente às leis 
estaduais que concedem isenção fiscal. 

O Conselho de Política Fazendária – CONFAZ56 

(BRASIL, 2017, online) – é um órgão do Ministério da Fazenda a 

quem compete promover a celebração de convênios para efeito de 

                                                                                              
pois, quase sempre se desenvolve com finalidades arrecadatórias 

(fiscais). Não raro, porém, a tributação é utilizada para estimular ou 

desestimular condutas havidas, respectivamente, por convenientes ou 

nocivas ao interesse público. Esse fenômeno há nome “extrafiscalidade”. 

Extrafiscalidade é, portanto, o emprego de meios tributários para fins 

não-fiscais, mas ordinatórios, isto é, para disciplinar comportamentos de 

virtuais contribuintes, induzindo-os a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa. 
56 O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ é o colegiado 

formado pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos 

Estados e do Distrito Federal, cujas reuniões são presididas pelo 

Ministro de Estado da Fazenda, competindo-lhe, precipuamente, 

celebrar convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, 

incentivos e benefícios fiscais e financeiros do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 

(Constituição, art. 155, inciso II e § 2°, inciso XII, alínea g e Lei 

Complementar n° 24, de 7.1.1975). 
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concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios 

fiscais do imposto de que trata o inciso II do art. 155 da 

Constituição, de acordo com o previsto no § 2º, inciso XII, alínea 

“g”, do mesmo artigo e na Lei Complementar nº 24, de 7 de 

janeiro de 1975. 

Incumbe-lhe, ainda, nos termos do seu regimento interno, 

aprovado pelo Convênio ICMS nº 133/97: sugerir medidas com 

vistas à simplificação e à harmonização de exigências legais; 

promover a gestão do Sistema Nacional Integrado de Informações 

Econômico-Fiscais - SINIEF, para a coleta, elaboração e 

distribuição de dados básicos essenciais à formulação de políticas 

econômico-fiscais e ao aperfeiçoamento permanente das 

administrações tributárias; promover estudos com vistas ao 

aperfeiçoamento da Administração Tributária e do Sistema 

Tributário Nacional, como mecanismo de desenvolvimento 

econômico e social nos aspectos de inter-relação da tributação 

federal e da estadual; e colaborar com o Conselho Monetário 

Nacional na fixação da Política de Dívida Pública Interna e 

Externa dos Estados e Distrito Federal, para cumprimento da 

legislação pertinente e na orientação das instituições financeiras 

públicas estaduais, propiciando sua maior eficiência como 

suporte básico dos Governos Estaduais (BRASIL. CONFAZ, 57 

2017, online)  

As referidas deliberações aqui apontadas são aquelas 

pertinentes à concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, 

para fins, inclusive, de impedir a atuação unilateral do Estado que 

prejudique o pacto federativo58 e que contribua para uma guerra 

fiscal, além de evitar o desenvolvimento regional desigual. 

                                                 
57 O Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ é o colegiado 

formado pelos Secretários de Fazenda, Finanças ou Tributação dos 

Estados e do Distrito Federal, cujas reuniões são presididas pelo 

Ministro de Estado da Fazenda, competindo-lhe, precipuamente, 

celebrar convênios para efeito de concessão ou revogação de isenções, 

incentivos e benefícios fiscais e financeiros do Imposto sobre Operações 

relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS 

(Constituição, art. 155, inciso II e § 2°, inciso XII, alínea g e Lei 

Complementar n° 24, de 7.1.1975). 
58 Em definição do tema, Régis de Oliveira (2006, p. 24-31): “Pode-se 

dizer que a origem da chamada federação remonta às antigas colônias 
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A questão é saber se a referida circulação é fato gerador 

para incidência do ICMS.  Noutro giro, a possibilidade de haver 

renúncia fiscal sobre a referida cobrança, bem como se ocorrer 

qualquer tipo de renúncia fiscal, se tal decisão poderá ser feita 

unilateralmente pelos Estados ou deverá ser submetida ao 

CONFAZ. 

Cita-se, a título exemplificativo, o caso do Decreto 

Estadual nº 15.661 de 1 de novembro de 2014, do Estado do 

Ceará, publicado no Diário Oficial de 18/11/2014 (CEARÁ, 

2017, online). O mesmo alterou o Decreto nº 13.780 de 16 de 

março de 2012, que regulamenta o Imposto sobre Operações 

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicações - ICMS, e dá outras providências. O mencionado 

ato normativo concedeu isenção aos empreendimentos 

econômicos solidários “cadastrados no Cadastro Nacional dos 

Empreendimentos Econômicos Solidários, organizado pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, no valor equivalente a 100% 

(cem por cento) do imposto incidente no momento da saída dos 

produtos por eles produzidos”. 

                                                                                              
inglesas da Amarica do Norte. Havia, até, 1773, 13 colônias, vinculadas 

a Inglaterra, todas localizadas na costa leste do que seriam os Estados 

Unidos. A Metrópole impôs uma serie de ruinosos e impopulares 

impostos, o que levou a inúmeras manifestações de resistência. Em 4 de 

julho de 1776 um Congresso proclamou a independência dos Estados 

Unidos. Na sequência reuniram-se e adotaram ‘artigos de uma 

Confederação e união perpétua’ (1778). Houve conflito, que foi 

resolvido pelo Tratado de Paz de Paris em 1783. Inicialmente, as 

colônias formaram-se sob a forma confederativa e, posteriormente, antes 

da Guerra da Secessão (1861-1865), passou a federação (1787). A 

pressão sobre as 13 colônias decorreu da guerra franco-inglesa pela 

posse do território do que é hoje o Canadá. Tendo perdido a guerra, os 

ingleses voltaram-se sobre suas colônias, exigindo mais recursos. Daí a 

Declaração de Independência e, posteriormente, a Constituição, 

discutida e aprovada em Filadélfia em 1787, com dezesseis artigos [...]. 

Daí nasceu a denominada Federação, na forma que a conhecemos hoje, 

alterada, ao longo dos anos, por especificidades locais de cada país. [...] 

Denomina-se pacto federativo a forma pela qual se forma e organiza o 

Estado Federal. Diz respeito à distribuição de competência entre a 

União, Estados-membros e Municípios”. 
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Muito embora esta isenção tenha sido concedida para fins 

de estímulo ao desenvolvimento econômico e social de regiões 

mais desfavorecidas e carentes de amparo estatal, bem como 

populações excluídas da ótica do capital e trabalho, o comando 

constitucional é claro ao impor que a isenção concedida não 

poderá ser feita sem a anuência, no âmbito do CONFAZ, dos 

demais entes federativos. 

Nessa via, de acordo com o art. 1º, da Lei Complementar 

nº 24, de 7 de janeiro de 1975 (2017, online), que dispõe sobre os 

convênios para a concessão de isenções do imposto sobre 

operações relativas à circulação de mercadorias e dá outras 

providências, as isenções do imposto sobre operações relativas à 

circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos 

termos de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo 

Distrito Federal. Idêntica disposição é prevista na Lei Estadual nº 

12.670, de 27 de dezembro de 1996, do Estado do Ceará (2017, 

online), ao dispor, em seu art.5º, que as hipóteses de isenção, 

incentivos e outros benefícios fiscais serão concedidos ou 

revogados mediante deliberação dos Estados e do Distrito 

Federal, na forma disposta em Lei Complementar à Constituição 

Federal. 

Ressalta-se a natureza dos convênios que, entre si, 

celebram a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

os quais, conforme o artigo 100, inciso IV, do Código Tributário 

Nacional (CTN), são normas complementares das leis, dos 

tratados e das convenções internacionais e dos decretos. 

Dessa forma, cristalina a necessidade de submeter à 

competência do Conselho Fazendário Nacional as deliberações 

dos Estados no que respeita a concessão de isenções. Conclui-se, 

portanto, que o decreto cearense, acima referido, contraria 

frontalmente a Constituição da República, não obstante o caráter 

nitidamente social das medidas adotadas. 

Noutro giro, submeter esse tipo de disposição à 

deliberação de todos os Estados garante um tratamento nacional e 

igualitário, tornando a isenção como regra para todos os entes 

federativos de forma uniforme e de caráter geral. Tal medida 

elevaria o patamar da discussão, até então restrita aos 

regionalismos, para ganhar caráter nacional, dada a importância 

do setor da geração de trabalho e renda. Haveria, por via de 

consequência, uma uniformização das alíquotas e uma 
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padronização do comportamento do fisco e das normas em 

relação a essa espécie de empreendimento. 

Por fim, uma questão interessante é saber se o CONFAZ 

poderia apreciar e deliberar a respeito de eventual convênio que 

trate da isenção de empreendimentos econômicos solidários no 

âmbito nacional, cuja pauta seja o caráter social e o estímulo ao 

desenvolvimento econômico. Verifica-se que o CONFAZ é órgão 

estritamente técnico e suas deliberações são atinentes aos 

aspectos formais das matérias ali submetidas. No entanto, os 

próprios Estados poderão, em comum acordo, estabelecer a pauta 

voltada para a justiça social, ao invés de preocupar-se tão 

somente com a questão meramente regulatória e arrecadatória 

firmada nos convênios. 

Em conclusão ao capítulo, observa-se que a isenção é o 

instrumento normativo tributário utilizado como política de 

justiça fiscal por intermédio da extrafiscalidade. A isenção poderá 

ser aplicada perfeitamente no âmbito do ICMS para desonerar os 

produtos da economia solidária, como vem ocorrendo em alguns 

Estados da Federação, sem implicar ofensa ao Pacto Federativo. 

No capítulo seguinte, serão abordados: a Rede Bodega 

Ceará, os empreendimentos solidários, as consequências da 

isenção fiscal sobre os produtos e serviços da rede, as tecnologias 

sociais desenvolvidas, os fundos solidários e as rodadas de 

negociação. 



 

3 EMPREENDIMENTOS ECONÔMICOS SOLIDÁRIOS. O 

EXEMPLO DA REDE BODEGA DE ECONOMIA 

SOLIDÁRIA NO ESTADO DO CEARÁ.  

A economia solidária, por se tratar de coletividade, geralmente tem 

sua produção e comercialização de forma difusa, haja visa, em sua maioria, 

envolver pessoas de diferentes ramos e localidades. Nesse contexto, surgiu a 

ideia de pontos fixos de comercialização solidária. Segundo a Série 

Trocando Ideias (2013, p.7), tais pontos têm como objetivos, dentre outros, 

promover e estimular a comercialização de produtos e serviços produzidos 

pelos empreendimentos nos circuitos locais, cuja organização é considerada 

um processo de aprendizagem do trabalho coletivo, onde a gestão destas 

experiências anima diferentes atores na concretização de um objetivo 

comum que fortalece o desenvolvimento local, sendo vivenciadas de formas 

participativas, coletivas e autogestionadas. 

 Ainda, segundo o Instituto Marista de Solidariedade 

(TROCANDO..., 2013, p.8-9), integram os pontos fixos de 

comercialização solidária: a atividade comercial, a localização definida, 

a regularidade, a diversidade, a gestão democrática, a predominância de 

produtos de economia solidária, a transparência nas informações, o 

apoio ao desenvolvimento local sustentável, o estímulo à integração, a 

remuneração justa e as relações de trabalho justas. As vendas podem ser 

ao consumidor final, no varejo, venda por atacado a pessoas ou 

empresas, representação comercial ou sítio eletrônicos. A abrangência 

pode ser de local a internacional. As modalidades de pontos fixos 

compreendem: as feiras permanentes, as lojas em geral, tais como, 

mercearias, mercado, bodega, quitanda, botecos, quiosques, central, 

trailer, empório, armazém, centros públicos de economia solidária e 

comercialização solidária econômica. 

A BODEGA, diga-se de passagem, não se trata de uma sigla, mas 

um substantivo que deu nome a uma tecnologia social, é uma rede 

articulada que congrega pessoas, outras redes e empreendimentos 

solidários. Por ela, as pessoas se apresentam, negociam, vendem, 

compram, escoam a produção ou as atividades em geral dos 

empreendimentos solidários. 

A Cáritas Brasil é a percussora da criação da Rede Bodega. Este 

termo diz respeito àquele estabelecimento mercantil que detinha grande 

parte das necessidades das pessoas e de compra familiar, com 

relacionamento estreito e próximo das comunidades. 

A Rede Bodega compreende a criação de espaços físicos para 

comercialização coletiva da produção de agricultura familiar, 
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agroecológica e economia solidária. Segundo Ribeiro, Galizone e Assis 

(2012, p. 102), em 2010, eram quatro experiências que compunham a 

Rede Bodega: a COOPA (Cooperativa dos pequenos produtores 

Agroecológicos e Artesãos Budega do Povo Ltda.), localizada no 

Município de Tianguá/CE; a BUDEGAMA, em Fortaleza; a Bodega 

Arcos, do município de Sobral; e a COAPSOL (Cooperativa de 

Produção e Comercialização Agroecológica e Solidária), apelidada 

Bodega Nordeste Vivo e Solidário. Atualmente, foi acrescida outra 

BODEGA, a Bodega da Vila Mundo, localizada na cidade de 

Maranguape/CE, que é um espaço para criação, divulgação de poesias, 

artes e desenvolvimento humano. 

Segundo dados da Cáritas Regional do Ceará, a quantidade de 

pessoas envolvidas hoje, em dia, na rede BODEGA são as seguintes: 
Quadro 1 - Perfil dos empreendimentos da rede BODEGA 

                                   Perfil dos Empreendimentos da Rede 

Bodega 

Fortaleza e região metropolitana 

Nº 

de 

EE

S 

  

Município

s 

Quant. 

Pessoas 

Beneficia

das 

Direta 

Quant. 

Pessoas 

Beneficiad

as 

Indiretame

nte 

Nº de 

Home

ns 

Nº de 

Jove

ns 

Nº de 

Mulher

es 

04 
Budegam

a -

Fortaleza,

  

Bodega 

da Vila 

Mundo -

Marangua

pe. 

38 
58 8 1 30 
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Vale do Jaguaribe/Litoral Leste 

26 Bodega Nordeste Vivo e 

Solidário -Aracati, 

Fortim,Beberibe, 

Potiretama 

, Itaiçaba, Russas. 

284 300 83 38 201 

Região Norte/Vale do Acaraú 

17 Bodega Arcos- Sobral, Massapê, 

Bela Cruz, Morrinhos, Pacujá, 

Forquilha, Meruoca, Santa 

Quitéria 

155 350 18 28 137 

Serra da Ibiapaba 

09 Bodega do Povo - Viçosa do 

Ceará, Tianguá. 

268 470 134 15 84 

56   745 1178 243 82 452 

3.1 Análise do funcionamento da REDE BODEGA 
3.1.1 Rede Bodega Nordeste Vivo Solidário – Bodega Aracati 

A cidade de Aracati/CE, conforme o senso IBGE de 2016 (2017, 

online), possui 69.159 habitantes. Isso coloca o município na posição 17 

dentre 184 do mesmo estado. Em comparação com outros municípios do 

Brasil, fica na posição 429, dentre 5570. Sua densidade demográfica é 

de 56,32 habitantes por quilômetro quadrado, colocando-o na posição 61 

de 184 do mesmo estado. Quando comparado com outros municípios no 

Brasil, fica na posição 1.294 de 5570.  

A respeito de sua economia, ainda segundo o IBGE, em 2014, 

tinha um PIB per capita de R$ 14.983.53. Na comparação com os 

demais municípios do estado, sua posição era de 11 de 184. Já na 

comparação com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 2.575 

de 5.570. Em 2015, tinha 76.3% do seu orçamento proveniente de fontes 

externas. Em comparação aos outros municípios do estado, estava na 

posição 169 de 184 e, quando comparada aos municípios do Brasil, 

ficava em 4130 de 5570. 

Já em relação ao trabalho e o rendimento, aponta o Instituto 

Geográfico que, em 2014, o salário médio mensal era de 1.8 salários 
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mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de 16.2% (equivalente a 11.672 pessoas). Na comparação com 

os outros municípios do estado, ocupava as posições 20 de 184 e 19 de 

184, respectivamente. Já em comparação com municípios do Brasil, 

ficava na posição 3060 de 5570 e 1992 de 5570, respectivamente. 

Considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário 

mínimo por pessoa, tinha 48.8% da população nessas condições, o que a 

colocava na posição 159 de 184 dentre os municípios do estado e na 

posição 1603 de 5570 dentre os municípios do Brasil. 

No que se refere ao esgotamento sanitário, muito embora o 

município tenha uma boa posição econômica financeira perante as 

unidades municipais do Estado, este está aquém de atender as 

necessidades, uma vez que apresenta 4.5% de domicílios com 

esgotamento sanitário adequado, 82.9% de domicílios urbanos em vias 

públicas com arborização e 1.6% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, 

pavimentação e meio-fio). 

A Rede Bodega Aracati mantém um fundo de apoio aos seus 

associados. Segundo a Cáritas Ceará (2016, p. 19), o fundo solidário é 

resultado da articulação da rede Bodega em seus territórios. O fundo Na 

Bodega Nordeste Vivo é uma metodologia permanente de autogestão, 

gerenciado por uma comissão de produtoras e produtores que se reúnem 

periodicamente com a finalidade de fazer acompanhamento da situação 

dos acessos, aprovar projetos e discutir as melhorias de seu 

funcionamento. A aprovação se dá em Assembleia e sua prioridade é 

direcionada aos associados da rede, com destaque para a produção de 

alimentos agroecológicos. 

A grande dificuldade desse tipo de suporte financeiro é a 

informalidade em que as atividades são realizadas. Em economia 

solidária, a informalidade é elevada, o que dificulta uma análise mais 

criteriosa a respeito da possibilidade de uso de tais recursos. Noutro 

giro, os dados sobre os resultados também são difíceis de coletar dado 

esse sistema de autogestão e acesso direto, sem burocracia ou registro de 

informações quanto à execução dos projetos oriundos da utilização do 

fundo. 

São inúmeros os tipos de produtos comercializados na REDE 

BODEGA de Aracati. Comercializam-se produtos diversos artesanais 

(de barro, madeira, pau, de material reciclável, de linha - crochê, renda, 

labirinto, bordado), confecção artesanal (roupas, cama, mesa e banho), 

produtos da agricultura familiar agroecológica (frutas, verduras, 

legumes, tubérculos - cenoura, beterraba, mandioca, batata), laticínio, 
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carnes, amêndoas, mel de abelha e produtos beneficiados (doces 

diversos, licores, poupas de frutas, rapadura, goma, farinha, colorau, 

bolos).   

Nesse ponto, especificamente a agricultura familiar é importante 

instrumento de comercialização da economia solidária. A produção de 

alimentos oriundos desse ramo social é, na maioria dos casos, a maior 

responsável pelo faturamento da rede, uma vez que grande parte das 

famílias se utiliza da terra para produzir, fazendo com que haja uma 

forte associação entre a agricultura familiar e a economia solidária. 

O processo produtivo é multifacetário, uma vez que abrange 

inúmeras famílias de diferentes ramos de atividades. A Rede Bodega 

Aracati (Bodega Nordeste Vivo Solidário) o concentra a venda de tais 

produtos. Contudo, faz-se importante entender como tais produtos 

entram até a loja física e o caminho que percorrem para efetivar a 

exposição e venda. Ademais, reúne produtores de 13 municípios do 

litoral leste e Vale do Jaguaribe. Os produtos comercializados 

compreendem artesanatos, confecções, produtos da agricultura familiar 

agroecológica e serviços de gráfica, alimentação e hospedagem. 

3.1.2 “Budega” do Povo – Município de Tianguá 
A cidade de Tianguá/CE, conforme o senso IBGE de 2016 (2017, 

online), possui 74.103 habitantes. Isso coloca o município na posição 18 

dentre 184 do mesmo estado. Em comparação com outros municípios do 

Brasil, fica na posição 430 dentre 5570. Sua densidade demográfica é de 

75,80 habitantes por quilômetro quadrado, colocando-a na posição 40 de 

184 do mesmo estado. Quando comparado com outros municípios no 

Brasil, fica na posição 953 de 5570.  

A respeito de sua economia, ainda segundo o IBGE, em 2014, 

tinha um PIB per capita de R$11.515.37. Na comparação com os demais 

municípios do estado, sua posição era de 26 de 184. Já na comparação 

com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 3.233 de 5.570. 

Em 2015, tinha 91,9% do seu orçamento proveniente de fontes externas. 

Em comparação aos outros municípios do estado, estava na posição 89 

de 184 e, quando comparado a municípios do Brasil, ficava em 1.716 de 

5570. 

Já no que se refere ao trabalho e aos rendimento, aponta o 

Instituto Geográfico que, em 2014, o salário médio mensal era de 1.6 

salários mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 13%. 

 A cidade de Tianguá é localizada na Serra da Ibiapaba, que, 

juntamente com mais 07 municípios, formam a região com forte 
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produção agrícola. O Censo Territorial demonstra grande atividade rural 

e pessoas envolvidas com essa atividade. Dos 295.210 mil habitantes, 

um pouco mais da metade, ou seja, 146.516 está localizada na área rural, 

segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário do Governo Federal 

(BRASIL, 2017, online). Os dados da agricultura familiar da região 

demonstra a importância do setor agrícola para a localidade: 
Tabela 5 - Dados da agricultura familiar 

 
Foi neste contexto que A BUDEGA do POVO foi criada em 2004 

por 54 grupos, sendo 300 cooperados e 36 comunidades em 13 

municípios do Estado do Ceará, com o objetivo de fornecer diretamente 

à população produtos agrícolas saudáveis, sem o uso de agrotóxicos e a 

utilização de atravessadores para comercialização. O foco desta 

“BUDEGA” é a produção e a comercialização de produtos 

agroecológicos. A Cáritas Ceará (2016, p.11) indica como um dos 

grandes responsáveis pelo incentivo à produção agroecológica, sendo 

um movimento sindical dos trabalhadores rurais que ensina, através de 

cursos e intercâmbio, ser possível plantar sem veneno, portanto, o 

cultivo poderia ser muito mais rico a partir da biodiversidade uma vez 

que pensar na natureza exigia também pensar nas pessoas e construir 

relações sociais mais humanas, justas e igualitárias. 

Essa rede, em especial, tem a missão de realizar a defesa 

econômico-social de associados mediante prestação de serviços, 

representada pela comercialização de seus produtos no fornecimento, na 

assistência agroecológica e na produção de produtos com base na 

economia solidária. Os valores defendidos são: o fortalecimento da 

democracia, a garantia das condições justas na produção e 

comercialização, o apoio ao desenvolvimento local, o respeito ao meio 

ambiente e a diversidade, bem como a garantia de informações ao 

consumidor (ENCARTE..., 2015, online). 

Os produtos comercializados são: verduras, hortaliças e legumes 

orgânicos; artesanatos em tecidos, fibras e barro, mel de abelhas, 
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rapaduras e doces, galinhas e ovos caipiras, licores e cachaças, frutas e 

polpas de frutas, peixes e corantes. 

Essa BUDEGA chama a atenção pelas dificuldades que vem 

enfrentando, uma vez que, diante da crise, já fechou, em 2011, por mais 

de um ano, sendo reaberta na cidade de Viçosa, em espaço cedido pelo 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais local. O fechamento se deu em 

razão do planejamento ruim do fundo rotativo e por não se ter pensado 

em outra forma de sustentabilidade. Atualmente, não tem mais ponto 

fixo de funcionamento. Contudo, as reuniões e as rodadas de 

comercialização ainda estão ocorrendo entre os participantes. 

(ENCARTE..., 2015, online). 

3.1.3 BUDEGAMA, Município de Fortaleza/CE 

A cidade de Fortaleza/CE, conforme o senso IBGE de 2016 

(2017, online), tem 2.609.716 habitantes. Isso coloca o município na 

posição 1 dentre 184 do mesmo estado. Em comparação com outros 

municípios do Brasil, fica na posição 5, dentre 5570. Sua densidade 

demográfica é de 7.786, 44 habitantes por quilômetro quadrado, 

colocando-a na posição 1 de 184 do mesmo estado. Quando comparado 

com outros municípios no Brasil, fica na posição 9 de 5570.  

A respeito de sua economia, ainda segundo o IBGE, em 2014, 

tinha um PIB per capita de R$ 22.057, 20. Na comparação com os 

demais municípios do estado, sua posição era de 6 de 184. Já na 

comparação com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 1.487 

de 5.570. Em 2015, tinha 57,4% do seu orçamento proveniente de fontes 

externas. Em comparação aos outros municípios do estado, estava na 

posição 176 de 184 e, quando comparada aos municípios do Brasil, 

ficava em 4.902 de 5570. 

 No que se refere ao trabalho e ao rendimento, aponta o Instituto 

Geográfico que, em 2015, o salário médio mensal era de 2.7 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de 34%.  

A BUDEGAMA é o reflexo do empoderamento das mulheres. 

Foi criada em 2007, em Fortaleza, no bairro Novo Mondumbim. O item 

principal na produção são as bonecas de pano. Produz-se também bolsa 

de tecido, roupas artesanais e outras confecções. Advém de um projeto 

da Associação das Mulheres em Ação – AMA. O termo BUDEGAMA é 

a junção da ideia da Rede Bodega com a associação de mulheres - 

AMA, ou seja, é uma loja física onde se expõe e se vende os produtos 

do comércio solidário. 
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A ideia do empoderamento surgiu com o associativismo que 

fortaleceu os laços entre os participantes, a troca de ideias e os recursos 

para ser transformar em ação positiva. A criação, conforme constatado, 

foi a partir de um novo pensar advindo do empreendedorismo solidário, 

do dizer da Cáritas Regional do Estado do Ceará (2010, online): 
Depois um grupo de 15 mulheres, que 

participaram do curso e trabalhavam isoladamente 

como artesãs, começou a pensar em uma maneira 

de começar uma atividade produtiva e organizada. 

As mulheres ainda são muito discriminadas no 

mercado de trabalho. Algumas tiveram que 

assumir o sustento da família. Outras são donas de 

casa que não podem trabalham fora por conta das 

responsabilidades do lar. ‘A AMA foi uma forma 

de estabelecer uma atividade que pudesse ser 

realizada no lugar onde vivemos’, explica Luciana 

Eugênio, presidente da associação. Com o apoio 

da Cáritas, elas conseguiram estruturar a entidade. 

Além do trabalho conjunto e organizado, a AMA 

lançou uma novidade no bairro: a Budegama. ‘É a 

bodega da AMA, a nossa loja. Queríamos ter um 

lugar em que pudéssemos mostrar e comercializar 

os nossos produtos. Resolvemos montar uma 

lojinha em que, se todas fizessem sua parte, 

poderia dar certo’, lembra Luciana. Depois de 

dois meses de discussão, cada associada foi dando 

sua cota de participação. Uma cedeu um pequeno 

espaço na casa para instalar a Budegama, outra 

levantou fundos para a reforma, outra arranjou 

araras para os produtos, outra trouxe um móvel e 

assim por diante. 

Muito embora haja todo esse esforço para consecução dos 

objetivos para empreender no comércio solidário, ainda que atuando em 

forma de cooperativa, o ICMS incide de forma indiscriminada na 

matéria prima de fábrica, e, nesse ponto, não há crédito para restituir, 

bem como incide o ICMS na venda ao consumidor final. Por essa razão, 

esse imposto onera de forma direta os custos da comercialização. No 

caso em apreço, a isenção incidiria na matéria prima e no consumidor 
final. 

Também é possível observar uma releitura a respeito da 

seletividade em razão da essencialidade do ICMS, já abordado no 

Capítulo 2, em relação ao caso concreto, uma vez que aqui não se 

produz somente gêneros de primeira necessidade, mas em uma 
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classificação formal, produtos considerados supérfluos. No entanto, o 

foco não está no produto em si, mas na forma e na essência da ideia que 

empodera pessoas que antes estavam em patamar discriminatório e sem 

perspectiva para inserção ou aumento de rendas, assim como 

crescimento pessoal e político. O bem produzido no comércio solidário 

não pode ser visto como simples mercadoria e sim, pela ótica dos 

valores humanos desenvolvidos e praticados, sendo vital para a 

formação da cidadania plena. Por isso a necessidade de torná-lo 

essencial e merecedor de uma isenção tarifária. 

Luciana Eugênio Mora (2010, online), presidente da AMA, 

informa, com sensibilidade, como enxerga a economia solidária, ao 

afirmar que: 
nós já conseguimos em matéria de produzir, de 

resgatar nossa auto-estima já é um grande lucro. É 

um crescimento humano que só é possível através 

da união das pessoas. Outro dia uma das nossas 

parceiras foi a uma feira em Minas Gerais para 

nos representar. Você conhece outros lugares, 

troca experiências, enriquece o trabalho. Por isso 

vale a pena. 

3.1.4 Bodega Arcos – Município de Sobral 

A cidade de Sobral/CE, conforme o senso IBGE de 2016 (2017, 

online), tem 203.682 habitantes. Isso coloca o município na posição 5 

dentre 184 do mesmo estado. Em comparação com outros municípios do 

Brasil, fica na posição 142 dentre 5.570. Sua densidade demográfica é 

de 88,67 habitantes por quilômetro quadrado, colocando-a na posição 32 

de 184 do mesmo estado. Quando comparado com outros municípios no 

Brasil, fica na posição 813 de 5570.  

A respeito de sua economia, ainda segundo o IBGE, em 2014, 

tinha um PIB per capita de R$ 19.993,44. Na comparação com os 

demais municípios do estado, sua posição era de 8 de 184. Já na 

comparação com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 1.896 

de 5.570. Em 2015, tinha 82,9% do seu orçamento proveniente de fontes 

externas. Em comparação aos outros municípios do estado, estava na 

posição 154 de 184 e, quando comparado aos municípios do Brasil, 

ficava em 3447 de 5570. 

No que se refere ao trabalho e ao rendimento, aponta o Instituto 

Geográfico que, em 2015, o salário médio mensal era de 1.9 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de 24,8%.  
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A BODEGA Arcos Sobral1 (2017, online) foi criada em 25 de 

julho de 2008. A rede tem estabelecido os princípios básicos2 que 

norteiam seu funcionamento e as diretrizes de atuação. Fisicamente está 

localizada em um ponto na rodoviária da cidade, cedido pela empresa de 

Viação Guanabara, segundo informes da Revista Cáritas Ceará (2015, 

p.13). 

A formação dessa rede articula grupos produtivos de 9 

municípios da região. Comercializam, neste local: artesanato feito com 

fibra de bananeira, palha, madeira e outros materiais; costuras diversas; 

peças de crochês; bordados; pintura em tecido; e velas artesanais. A 

ideia era potencializar a produção da agricultura familiar e de 

artesanatos acompanhadas pela rede Cáritas e criar um espaço coletivo 

de vendas, de acordo com a Revista Cáritas Ceará (2015, p.12). 

Ainda, segundo a mesma Revista (2015, p.13), 90% dos grupos 

produtivos são formados por mulheres jovens. Em 2013, foi feita a 

                                                 
1 Rede Bodega Arcos de Sobral e Região Norte foi formalmente fundada em 

2014. A empresa está inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o 

número de CNPJ 20.620.699/0001-08. O endereço físico: R. Deputado João 

Adeodato, 595, Loja 7.1 Centro, Sobral, CE, CEP 62010-450.  
2 “1. Uma nova economia que tem na solidariedade seu pilar sustentador e se opõe 

a competição característica da sociedade capitalista, que exclui milhões de 

trabalhadores e trabalhadoras do direito de uma vida digna; 2. Que os 

financiamentos, a produção, a comercialização e o consumo devem se distanciar 

de todas as formas de exploração do trabalho, incluindo o trabalho infantil, 

ausência de salário digno, desigualdade salarial entre homens e mulheres, 

presença da figura do atravessador entre a produção e comercialização, dentre 

outras; 3. Valorização do trabalho das mulheres e jovens, reforçando sua 

participação, através de uma política de ação afirmativa em todas as etapas do 

processo (buscando instrumentos que viabilizem a socialização do trabalho 

doméstico), respeitando suas diferenças sem gerar desigualdades de gênero e 

geração; 4. Tratando-se de produção agropecuária devem ser observados os 

princípios da agroecologia de: manejo sustentável do solo e água, valorização e 

resgate de culturas e sementes tradicionais, controle natural de pragas e doenças 

das plantas e animais, conservação e manejo dos ecossistemas aquáticos e 

integração das criações de animais no sistema de produção familiar 

diversificado; 5. A educação para o consumo ético objetivando o 

estabelecimento de relações de parceria entre consumidores e consumidoras, 

produtores e produtoras formando elos que visem o bem viver comum; 6. Os 

produtos comercializados serão avalizados por um processo de certificação 

participativa que envolva produtores e produtoras, técnicos e técnicas, 

consumidores e consumidoras orientados e orientadas por estes princípios”. 
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formalização da Associação Rede Bodega Arcos de Sobral. Ainda, 12% 

é o valor que fica para a bodega de tudo que é comercializado. 

3.1.5 Bodega da Vila - Maranguape 
A cidade de Maranguape/CE, conforme o senso IBGE de 2016 

(2017, Online), tem 125.058 habitantes. Isso coloca o município na 

posição 8 dentre 184 do mesmo estado. Em comparação com outros 

municípios do Brasil, fica na posição 229 dentre 5570. Sua densidade 

demográfica é de 192.19 habitantes por quilômetro quadrado, 

colocando-a na posição 12 de 184 do mesmo estado. Quando comparado 

com outros municípios no Brasil, fica na posição 368 de 5570.  

A respeito de sua economia, ainda segundo o IBGE, em 2014, 

tinha um PIB per capita de R$ 8.684,24. Na comparação com os demais 

municípios do estado, sua posição era de 52 de 184. Já na comparação 

com municípios do Brasil todo, sua colocação era de 3.897 de 5.570. 

Em 2015, tinha 82,8% do seu orçamento proveniente de fontes externas. 

Em comparação aos outros municípios do estado, estava na posição 156 

de 184 e, quando comparado a municípios do Brasil, ficava em 3.467 de 

5570. 

No que se refere ao trabalho e ao rendimento, aponta o Instituto 

Geográfico que, em 2015, o salário médio mensal era de 1,6 salários 

mínimos. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população 

total era de 11,5%.  

Essa rede se baseia não em produtos ou serviços, mas no coletivo 

artístico produzido na chamada Vila dos Poetas. Os produtos que 

integram são: saraus de poesia, apresentações e performances, cartões, 

livros e camisetas, conforme informado pela Rede Cáritas, regional do 

Ceará. 

3.1.6 Principais produtos da rede BODEGA 

3.1.6.1 Agricultura Familiar 

A agricultura familiar se tornou um forte instrumento de 

desenvolvimento da economia solidária. O Brasil, em 2006, criou o 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).  

A Lei 11.326/2006 (BRASIL, 2017, online) estabelece as diretrizes para 

a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e 

Empreendimentos Familiares Rurais.  A formulação, gestão e execução 

da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos 

Familiares Rurais serão articuladas em todas as fases de sua formulação 

e implementação, com a política agrícola na forma da lei e com as 

políticas voltadas para a reforma agrária. Os princípios que norteiam o 

programa são: a descentralização; a sustentabilidade ambiental, social e 
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econômica; a equidade na aplicação das políticas, respeitando os 

aspectos de gênero, geração e etnia; e a participação dos agricultores 

familiares na formulação e implementação da política nacional da 

agricultura familiar e dos empreendimentos familiares rurais. 

Considera-se agricultor familiar àquele que não detenha, a 

qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais, deve-se, 

ainda, utilizar, predominantemente, mão de obra da própria família nas 

atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, 

tendo percentual mínimo da renda familiar originado de atividades 

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma 

definida pelo Poder Executivo. Ademais, seu estabelecimento ou 

empreendimento precisa ser dirigido com sua família, além de outros 

beneficiários da lei3. A referida Lei estabeleceu no art. 5º, inciso I, 

dentre vários, como objetivo do PRONAF, o cooperativismo e o 

associativismo4. 

Segundo informes do governo brasileiro (2017, online), mais de 

2,6 milhões de famílias são beneficiadas pelo Programa de 

                                                 
3 “Agricultores dessa categoria silvicultores que atendam simultaneamente a todos 

os requisitos de que trata o caput do art.4º da Lei, cultivem florestas nativas ou 

exóticas e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes; II - 

agricultores que atendam simultaneamente a todos os requisitos de que trata o 

caput deste artigo e explorem reservatórios hídricos com superfície total de até 

2ha (dois hectares) ou ocupem até 500m³ (quinhentos metros cúbicos) de água, 

quando a exploração se efetivar em tanques-rede; III - extrativistas que atendam 

simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput deste 

artigo e exerçam essa atividade artesanalmente no meio rural, excluídos os 

garimpeiros e faiscadores; IV - pescadores que atendam simultaneamente aos 

requisitos previstos nos incisos I, II, III e IV do caput deste artigo e exerçam a 

atividade pesqueira artesanalmente. V - povos indígenas que atendam 

simultaneamente aos requisitos previstos nos incisos II, III e IV do caput do art. 

3º; (Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011) VI - integrantes de comunidades 

remanescentes de quilombos rurais e demais povos e comunidades tradicionais 

que atendam simultaneamente aos incisos II, III e IV do caput do art. 3º. 

(Incluído pela Lei nº 12.512, de 2011)”. (BRASIL. Lei 11.326/2006, online). 

4 “Art. 5º  Para atingir seus objetivos, a Política Nacional da Agricultura Familiar 

e Empreendimentos Familiares Rurais promoverá o planejamento e a execução 

das ações, de forma a compatibilizar as seguintes áreas: I - crédito e fundo de 

aval; II - infraestrutura e serviços; III - assistência técnica e extensão rural; IV – 

pesquisa; V – comercialização; VI – seguro; VII - habitação; VIII - legislação 

sanitária, previdenciária, comercial e tributária; IX - cooperativismo e 

associativismo; X - educação, capacitação e profissionalização; XI - negócios e 

serviços rurais não agrícolas; XII – agroindustrialização”. 
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Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), o qual transformou a 

vida dos brasileiros residentes no campo e, hoje, é exemplo mundial de 

política pública de sucesso. Nesses 20 anos, 5.379 municípios foram 

contemplados com cerca de R$ 156 bilhões em projetos, cujo 

financiamento partiu de contratos assinados no âmbito do Pronaf. 

Nesse contexto, economia solidária e agricultura familiar estão 

umbilicalmente relacionadas, haja vista que são tangenciadas pelas 

diretrizes, princípios e objetivos. No plano prático, a agricultura familiar 

se vale, em alguns casos, da economia solidária para a comercialização 

de seus produtos. Muitos agricultores familiares são, em verdade, 

empreendedores solidários que atuam em rede (economia solidária) ou 

de forma não associativa. Segundo Eugenia Mora (2007, p.82): 
a possibilidade de inserir a agricultura familiar em 

circuitos que não estejam dirigidos aos grandes 

mercados exportadores e dominados pelas 

multinacionais é um vetor na direção de maior 

independência dos(as) agricultores(as) familiares. 

Para isso, a associação entre agricultores(as) é 

fundamental. Apenas a associação de 

produtores(as) de um mesmo produto já apresenta 

um incremento significativo no poder da 

agricultura familiar dentro de diversas cadeias 

produtivas [...]. No entanto na perspectiva da 

economia solidária, a cooperação se apresenta 

como possibilidade muito mais ampla. Por 

exemplo: a possibilidade de, mais do que poder 

prescindir de atravessadores ou grandes empresas 

(que, em geral, apropriam-se da maior parte da 

riqueza produzida), ter contato direto com o 

público consumidor, oferece vantagens em vários 

sentidos. 

Ainda segundo a autora (2007, p.84), não é exagero propor que a 

economia solidária seja condição necessária para lidar com os diversos 

problemas enfrentados por agricultores (as) familiares. A integração da 

agricultura familiar com a economia solidária, mais do que soluções de 

pequena escala, pode ser uma alternativa de desenvolvimento mais 

saudável para o país, tanto em termos econômicos como sociais e 

culturais, entre campo e cidade. 

Ressalta-se que, com o tradicional sistema produtivo de 

alimentos, têm sido criados verdadeiros desertos alimentares. Entende-

se como desertos alimentares aqueles longos espaços urbanos onde não 

se encontram alimentos saudáveis para consumo. Trata-se de um 
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conceito novo e complexo que identifica, nos aglomerados urbanos, 

grandes vazios alimentares de qualidade, predominando os produtos 

ultraconservados. Nesse viés, a economia solidária agregada com a 

agricultura familiar serve de instrumento para melhorar as condições de 

vida, fornecendo produtos mais saudáveis e acessíveis. 

Verifica-se que o setor da economia solidária ainda carece de 

capilaridade na comercialização de produtos. Muito embora o foco não 

seja o lucro, predomina-se a necessidade de acréscimo de renda e 

melhoria da vida das pessoas. Isso requer vendas e comercialização 

constante. Sem perder o caráter solidário, o incremento das vendas e a 

melhoria da renda são feitos a partir de ações oriundas de diversos 

setores, dentre eles, o setor público tem fundamental importância para 

alavancar a produção e a comercialização solidária por intermédio da 

aquisição de tais produtos. 

Percebe-se que o setor público mantém um extraordinário volume 

de compras para manter as necessidades essenciais dos serviços públicos 

em constante funcionamento. Os produtos alimentares, por exemplo, 

poderiam ser adquiridos diretamente dos empreendimentos solidários 

para suprir escolas com inserção destes produtos no sistema de merenda 

escolar, hospitais, cadeia pública e demais aparelhos públicos que 

demandam contínua aquisição de alimentos e produtos. Não se pode 

olvidar que a aquisição também se faria com a isenção do ICMS sobre 

tais produtos, seja o incidente sobre a matéria prima como também 

como venda ao consumo final de forma que ficaria toda a cadeia 

produtiva e até a comercialização sem a incidência de tal gravame. 

No Estado do Ceará, os agricultores familiares já gozam da 

isenção do ICMS. A Lei do Estado do Ceará nº 14.560, de 21.12.20095 

                                                 
5 Lei do Estado do Ceará Nº 14.560 -CE - ICMS - DOE-CE: 28.12.2009. 

“Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação 

de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS nas operações e prestações com 

alimentos enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF, destinadas ao atendimento das demandas de 

suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais do estado, bem 

como da dispensa dos documentos fiscais pertinentes quando da circulação 

dos produtos no território do respectivo município e dá outras providências”. 

“Art. 1º Ficam isentas do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS, as operações e prestações com 

produtos enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF, de que trata o art. 19 da Lei Federal nº 
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(CEARÁ, 2017, online), dispõe sobre a isenção do Imposto sobre 

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de 

Comunicação - ICMS nas operações e prestações com alimentos 

enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar - PRONAF, destinadas ao atendimento das demandas de 

suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais do estado, 

bem como da dispensa dos documentos fiscais pertinentes à circulação 

dos produtos no território do respectivo município e dá outras 

providências. 

                                                                                                        
10.696, de 2 de julho de 2003, destinadas ao atendimento das demandas de 

suplementação alimentar e nutricional dos programas sociais deste Estado, 

nos termos do Convênio nº 234/2008 - SESAN, e do Termo de Adesão nº 

119/2012, celebrados com a União. Parágrafo único. O disposto no caput 

deste artigo é extensivo aos seguintes produtos: I - arroz beneficiado, tipo 1 e 

tipo 2;II - bolinha de peixe; III - bolo de batata, de macaxeira e de milho; IV - 

cajuína (garrafa de 500 ml e 1.000 ml);V - carne bovina, de 1ª e de 2ª; VI - 

carne ovina, caprina e suína; VII - cocada de coco; VIII - doce de banana, de 

caju, de canjica, de goiaba e de leite, inclusive quando misturado; IX - fécula 

de mandioca; X - iogurte natural; XI - laranja; XII - linguiça de peixe; XIII - 

manteiga da terra; XIV - massa de milho; XV - mel de abelha (litro e sachê); 

XVI - nata natural; XVII - pão de queijo; XVIII - polpa de frutas; XIX - 

queijo coalho; XX - tapioca de fécula de mandioca. Art. 2º Os produtos de 

que trata o art.1º, devidamente produzidos pelos produtores rurais e 

agropecuários localizados no respectivo Município, deverão ser adquiridos 

pela Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA, por intermédio de sua 

unidade local, os quais serão destinados às entidades de assistência social. § 

1º A Secretaria de Desenvolvimento Agrário - DAS, e os produtores 

agropecuários e rurais ficam dispensados do pagamento da taxa relativamente 

à emissão da Nota Fiscal Avulsa - NFA. § 2º Para fruição do benefício de que 

trata esta Lei, o produtor deverá estar devidamente cadastrado junto à 

Secretaria de Desenvolvimento Agrário - SDA, a quem caberá expedir o 

competente termo de autorização. § 3º As entidades de assistência social, 

situadas no mesmo município de aquisição dos produtos, deverão se cadastrar 

junto à SDA, para fins de recebimento dos produtos que lhes forem 

destinados. Art. 3º Fica dispensada a emissão de nota fiscal no território do 

respectivo município, quando da circulação dos produtos de que trata esta Lei, 

desde que o remetente não possua organização administrativa, salvo as 

exceções previstas em ato específico do Secretário da Fazenda. Art. 4º Fica o 

Poder Executivo autorizado a conceder a inscrição no Cadastro Geral da 

Fazenda - CGF, aos produtores rurais e agropecuários - pessoas físicas, 

mesmo não inscritos no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ”. 
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3.1.6.2 Artesanato 

O artesanato figura, em grande parte, como item principal de 

produção e comercialização da rede BODEGA, principal produto da 

BUDEGAMA e BODEGA ARCOS. Tem especial importância no 

Estado do Ceará e no Nordeste como um todo. Não se trata de uma 

vocação natural do cearense, mas uma questão de forte identidade 

cultural.  

Essa atividade já goza de isenção de ICMS no Estado do Ceará. 

O governo do Estado criou uma política própria para incentivo na 

produção artesanal. Foi instituída a Certificação da Autenticidade dos 

Produtos Artesanais e de Reconhecimento das Obras de Arte Popular 

Cearenses (Selo CEART), bem como a política de isenção do ICMS, 

publicada no Diário Oficial do Estado no dia 14 de agosto de 20156 

(CEARÁ, 2017, online), com o objetivo de fortalecer o setor. 

                                                 
6  Nota Explicativa SEFAZ Nº 4 DE 07/08/2015: “Explicita a forma de aplicação 

da isenção do ICMS prevista no inciso VI do Art. 6º do Decreto nº 24.569, de 

31 de julho de 1997, relativamente às Operações com Produtos de Artesanato 

Confeccionados por Artesãos credenciados na Secretaria Estadual do Trabalho e 

Desenvolvimento Social (STDS). O Secretário da Fazenda do Estado do Ceará, 

no uso de suas atribuições legais, e; Considerando o disposto no art. 904, I, do 

Decreto nº 24.569, de 31 de julho de 1997, Considerando a necessidade de 

esclarecer as hipóteses de aplicação da isenção do ICMS prevista no inciso VI 

do art. 6º do Decreto nº 24.569/1997, Explicita: 1. São isentas do ICMS as 

saídas, com destino a pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não do imposto, 

de produtos típicos de artesanato regional: 1.1 da residência de artesão; 1.2 de 

cooperativa de que faça parte o artesão; 1.3 de órgão da Secretaria Estadual do 

Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS); 1.4 de outra instituição de 

assistência social ou de educação, devidamente credenciada pela Secretaria da 

Fazenda. 2. Para o gozo da isenção, por ocasião do trânsito do produto, o 

associado da cooperativa, o artesão autônomo e os componentes, das 

instituições de assistência social ou de educação deverão identificar-se perante o 

Fisco Estadual, através da apresentação de documento expedido pela Secretaria 

do Trabalho e Desenvolvimento Social (STDS), por meio da Coordenadoria do 

Desenvolvimento do Artesanato (CEART). 3. Deverão ser observadas, para o 

reconhecimento da isenção, as demais disposições do inciso VI do art. 6º do 

Decreto nº 24.569/1997, em especial no que se refere à confecção manual do 

produto de artesanato por pessoas físicas, sem a utilização de trabalho 

assalariado.4. Por ocasião do trânsito dos produtos de artesanato, as pessoas ou 

entidades de que trata o item 1 deverão solicitar ao Fisco a emissão de Nota 

Fiscal Avulsa sem destaque do ICMS, respeitada a quantidade e valor 

estabelecidos no documento de que trata o item 2 desta Nota Explicativa. 5. 
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Segundo o coordenaria do Programa de Artesanato do Ceará 

(CEARÁ, 2015, online), estima-se que o setor empregue diretamente 

100 mil pessoas em todo o Estado. O apoio dado pela Ceart abrange 

diretamente 42.250 mil artesãos, sendo 80% mulheres. Pelo programa 

de artesanato foram comercializados 120 mil peças em 2015, gerando 

R$2,5 milhões e realizados eventos nacionais e internacionais. O quadro 

abaixo demonstra, em coloração verde, os municípios do Estado do 

Ceará que são abrangidos pelo programa: 
Figura 1 - Programa de artesanato do Ceará 

 
Os materiais utilizados como matéria prima do artesanato, de 

acordo com a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social do 

Estado do Ceará – STDS/CE (CEARÁ, 2017, online) – são os seguintes:  
- Argila: do barro são modeladas as mais 

diferentes formas, gerando produtos bonitos 

para decoração e úteis para o dia a dia, como 

                                                                                                        
Serão tributadas normalmente as operações subsequentes com produtos de 

artesanato, quando realizadas por contribuintes do ICMS”. 
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moringas, potes, lixeiras, conjuntos de panelas, 

travessas e pratos. 

- Fios e tecidos: Para vestir ou decorar 

ambientes, são inúmeras as opções roupas, 

toalhas, colchas e mantas, de bordado à 

máquina e à mão, crochê, filé, labirinto, renda, 

tecelagem e rechiliê, além de bonecos 

artesanais. 

- Madeira: Mais forte na região Sul do Estado, 

o artesanato em madeira pode ser esculpido ou 

torneado, apresentado em forma de móveis, 

bandejas, esculturas, jogos americanos e outras 

peças. 

- Fibra vegetal: Do milho, da carnaúba, do sisal 

e do coqueiro são aproveitadas as fibras 

naturais ou coloridas para a confecção de 

caixas, luminárias, cestas, chapéus, bolsas e 

flores decorativas. 

- Couro: Seja para a composição em retalhos, 

sapataria ou selaria, o artesanato em couro é um 

dos mais ricos do Estado. Os desenhos remetem 

a estilos centenários que não saem da moda e a 

durabilidade e o conforto são os principais 

atrativos para o consumidor. 
- Papel: Coleções de xilogravura (técnica de 

impressão a partir de uma matriz de madeira) 

remetem à literatura de cordel e tem como tema a 

vida sertaneja. São originais e uma ótima opção 

para uso ou presente. 

Além da criação de um selo para autenticidade das obras de 

artesanatos, bem como a concessão de ICMS já implementada pelo 

Governo Estadual, o programa tem serviços oferecidos pela STDS/CE 

(CEARÁ, 2017, online), tais como: cadastramento de artesãos com 

emissão da identidade artesanal; credenciamento de entidades; curadoria 

de produtos artesanais; capacitação para aperfeiçoamento da produção 

artesanal com certificação; consultoria/assessoramento técnico a 

entidades e grupos artesanais e apoio à comercialização através das lojas 

Ceart, feiras e eventos e do catálogo online.  

3.2 Principais tecnologias Sociais dos empreendimentos solidários 

3.2.1 Fundo Solidário 
Fundos Solidários são aportes financeiros que servem de suporte 

para a atividade em economia solidária. São valores que ficam 
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disponíveis para serem emprestados ou usados como subsídios. Esses 

fundos solidários se enquadram na categoria de micro finança. No 

entanto, certo é que, alguns casos, como o da Rede Bodega Nordeste 

Vivo, são geridos em caráter informal. A Lei nº 11.110/2005 instituiu o 

Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado – PNMPO 

(BRASIL, 2017, online) e regulamentou a concessão de microcrédito. 

Para este diploma legislativo, considera-se microcrédito produtivo 

orientado, o crédito concedido para o atendimento das necessidades 

financeiras de pessoas físicas e jurídicas empreendedoras de atividades 

produtivas de pequeno porte, utilizando metodologia baseada no 

relacionamento direto com os empreendedores no local onde é 

executada a atividade econômica. 

Por sua vez, o Banco Central do Brasil (BCB) (BRASIL, 2017, 

online) estabeleceu o Programa Nacional de Apoio aos Fundos 

Solidários, cujo objetivo é inserir os beneficiários de programas de 

transferência de renda em programas de inclusão produtiva. O 

funcionamento de fundo solidário compreende: recursos financeiros não 

reembolsáveis para atividades produtivas solidárias ou de infraestrutura 

comunitária (geralmente atividades coletivas); comunidade, apoiada por 

uma entidade de apoio, seleciona a atividade a ser apoiada e elabora o 

projeto (protagonismo comunitário); e comunidade/grupo, apoiada pela 

entidade de apoio, cria um mecanismo de devolução do recurso para um 

Fundo Solidário. Por sua vez, a devolução pode acontecer nas mais 

diversas formas: dinheiro, produtos, serviços, moeda social etc. Os 

recursos do Fundo Solidário são aplicados pela própria comunidade em 

outros projetos comunitários; em relação as  ações integradas: o recurso 

financeiro não reembolsável apoia atividades de mobilização, 

organização comunitária, capacitação e assessoria técnica além das 

atividades produtivas; os beneficiários são pessoas que não têm acesso a 

outros instrumentos financeiros, tais como, o microcrédito. 

O Fundo de Desenvolvimento Regional – FDR- foi instituído 

pelo Decreto da Presidência da República nº 94.386, de 28 de maio de 

1987 (BRASIL, 2017, online), para ser administrado pelo Banco do 

Nordeste (BNB), sendo regulamentado em 23 de dezembro de 2003 (p. 

35).  

Segundo Margarida Lima (2010, p.35-37), a gestão do referido 

fundo e sua operacionalização ficou a cargo do Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste – ETENE, desde a sua criação e tem 

apoiado diversas iniciativas no Nordeste. A já citada autora ainda 

assevera: 
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Esse fundo tem como objetivos apoiar 

financeiramente programas e projetos sociais que 

visem a prestar assistência técnica ou social a 

atividades produtivas que resultem em benefícios 

para as populações da área de atuação do BNB e 

financiar atividades ou programas específicos ou 

pesquisas voltadas ao fomento da economia do 

Nordeste, cujo objetivo é dar ênfase aos projetos 

sociais, tendo como uma das prioridades projetos 

com atuação no âmbito de economia solidária, 

participativa, autogestão e desenvolvimento local. 

São beneficiários potenciais do FDR, as 

universidades, institutos de pesquisa, organizações 

não-governamentais e entidades da sociedade 

civil, devidamente organizadas técnica e 

legalmente. O referido fundo dá suporte a vários 

projetos pelo Nordeste7. 

                                                 
7 “Estimular os agricultores familiares para o cultivo do Nim Indiano em seis 

municípios do semiárido cearense”. - “Construir um plano de recuperação, 

desenvolvimento e gestão da Massa Falida da Usina Catende, indicando as 

condições de sua sustentabilidade jurídica, socioeconômica, ambiental e de 

autogestão pelos trabalhadores através do Projeto Harmonia”. - “Implementar 

experiências de manejo agrossilvopastoril, com vistas ao fortalecimento da 

agricultura familiar e da segurança alimentar”. - “Criar modelo para ação 

conjunta pelo melhoramento de feiras que seja aplicável em toda a região do 

Jequitinhonha”. - “Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos 

pescadores e gerar sustentabilidade do setor pesqueiro local, através do 

direcionamento progressivo do esforço de pesca da lagosta para a pesca de 

espécies migratórias”. - “Desenvolver um processo de concertação em pequenos 

municípios do Estado do Ceará com vistas ao desenvolvimento local 

sustentável”. - “Difundir tecnologia para a produção de flores tropicais, 

direcionada à agricultura familiar, mediante a capacitação de produtores rurais 

em áreas de assentamento”.- “Promover o desenvolvimento do capital humano 

nas áreas de reforma agrária, viabilizando o acesso de crianças, jovens e adultos 

à cultura digital e a uma rede de informações, capacitação e serviços, por meio 

da criação de Centros Rurais de Inclusão Digital”.- “Apoio financeiro ao grupo 

solidário das costureiras da Associação Comunitária de Coité-Pedreiras para 

aquisição e instalação de 05 (cinco) máquinas de costura industrial, a fim de 

possibilitar a autogestão de seu trabalho e a divisão igualitária do ganho”. 

“Evitar a superexploração dos catadores (as) que trabalham para sucateiros da 

região que intermediam os produtos simplesmente catados para as empresas que 

elaboram lixo reciclável”. 
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Segundo a Cáritas Brasil (2017, online), são fundos destinados ao 

apoio a projetos associativos e comunitários de produção de bens e 

serviços e das necessidades básicas dos grupos envolvidos. Por meio dos 

Fundos Rotativos Solidários, investem-se recursos monetários ou não 

monetários na comunidade, através de apoio a projetos, podendo ser 

devolutivos ou não, e quando se exige devolução, os prazos de 

reembolsos são mais flexíveis e mais adaptados às condições das 

famílias. O apoio pode ser em dinheiro, em produtos ou em serviços. O 

acesso é facilitado, o que democratiza o crédito, além de estimular o 

desenvolvimento local. 

Esses fundos têm importante papel de fomento na economia 

solidária, uma vez que servem de suporte financeiro para captar recursos 

e viabilizar o investimento. Alguns, inclusive, não cobram juros e o 

valor é devolvido pelos adquirentes para que outros tenham as mesmas 

oportunidades. É esta devolução que dá o caráter de rotativo. A parte 

não reembolsável do fundo serve para capacitação técnica e iniciativas 

de desenvolvimento de tecnologias sociais aplicáveis aos 

empreendimentos solidários. 

Os aportes aos fundos têm diversas fontes. Vêm da iniciativa 

pública, como bancos de fomento ou dos próprios participantes que 

ofertam valores. De acordo com a Revista Fundos Solidários do Ceará 

(CÁRITAS BRASIL, 2016, p.04-05), em levantamento feito no ano de 

2012, constatou-se que existiam 60 fundos dessa natureza no Estado do 

Ceará. Tais fundos beneficiam 2.838 participantes de empreendimentos 

econômicos solidários, urbanos e rurais. Na referida Revista, ficou 

destacado que o papel das mulheres e jovens tinha participação ativa 

para o fortalecimento das entidades. Muito embora venha se 

estabelecendo como instrumento de fomento das atividades solidárias, 

verificou-se a existência de poucos recursos para apoiar as atividades de 

produção e comercialização, políticas públicas inexistentes ou 

insuficientes em todos os níveis, carência de assistência técnica 

contextualizada e sistemática e a necessidade de ampliar a formação de 

empreendimentos solidários. 

3.2.2 Rodada de comercialização 
A rede tem uma importante tecnologia social desenvolvida, que é 

a Rodada de Comercialização, a qual funciona como intercâmbio e 

fortalecimento coletivo das metodologias de comercialização. Segundo a 

Revista Caritas Ceará (2015, p.17), a primeira rodada aconteceu em 

agosto de 2012, a partir da construção do acordo coletivo de 

funcionamento, estando vinculada às reuniões bimestrais da rede 
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Bodega. Cada Bodega recebeu R$840,00 advindos de projetos. O valor 

foi para o Fundo de Comercialização que fomentaria a metodologia das 

rodadas.  

Com os referidos fundos, são destacados os momentos de 

integração e harmonia em Rede, possibilitando ganhos com antecipação 

de vendas (produtores e produtores recebem o valor antes do produto 

chegar ao consumidor final). Ainda, segundo a revista Cáritas Ceará 

(2015, p. 17), o levantamento até o ano de 2015 possibilitou a realização 

de 09 rodadas de comercialização, com movimentação financeira de 

R$19.000,00, com média de rodada de R$2.111,00. 

3.3 Os efeitos da isenção do ICMS como fator de desenvolvimento 

dos empreendimentos de economia solidária 

O ICMS é marcado pelo caráter seletividade em razão da 

essencialidade do bem. Como se fazer uma leitura constitucional para 

que esse conceito seja abrangido não somente para os gêneros de 

primeira necessidade, haja vista que a gama de produtos e serviços 

ofertados pela economia solidária é traçada pela diversidade. Vale 

destacar que uma parte não está nessa categoria de primeira necessidade. 

A questão a ser observada é o fator do desenvolvimento 

humano que pode ser implementado ou incentivado a partir de 

políticas públicas e ações que visam melhorar a qualidade de vida 

das pessoas. Esta qualidade não somente afeta ao consumo de 

produtos de primeira necessidade, mas ao fornecimento de outros 

direitos sociais, tais como: o direito a educação, a saúde, a 

alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, nos 

termos propugnados pela Constituição da República. 

3.3.1 Relação entre a isenção de ICMS e o direito social à Educação 

Para Paulo Freire e Ira Shor (2006, p. 45), a educação permite o 

homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o 

mundo, estabelecer com os outros homens relações de reciprocidade, 

fazer a cultura e a história. Nesse ponto, a isenção do ICMS poderia ser 

dada para estabelecimentos que promovessem a educação formal a 

respeito de economia solidária, abrangendo duas situações: a inclusão 

do processo de conhecimento sobre economia solidária na rede de 

ensino e a inserção do produtor solidário nos meios formais de 

educação. Nessa seara, a educação contribuiria para melhorar as técnicas 

de produção e conhecimento (know how) no âmbito da economia 

solidária. Importante ressaltar que é pela educação que se faz o 

desenvolvimento de tecnologias sociais para aplicação e utilização nos 

empreendimentos solidários. 
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Em relação à inclusão do processo de conhecimento sobre 

economia solidária na rede de ensino, a referida inserção faria com que 

se ampliasse o conhecimento e o desenvolvimento desse ramo como 

alternativa crescente ao modelo mercadológico, e para redução e 

absorção aos meios de trabalho de grande massa de desempregados em 

sua grande maioria oriundas dos processos informais de trabalho. Outra 

consequência importante nessa inclusão tornaria a economia solidária 

como modelo de política pública a ser adotada pelo Estado de relevante 

repercussão social. 

Outro fator é que a referida isenção poderia ser usada para 

estimular a inclusão das pessoas que estão envolvidas em economia 

solidária nos processos formais de educação. As pessoas envolvidas na 

economia solidária advêm do processo de exclusão do mercado formal 

de trabalho, localizando-se, em regra, em locais com mais necessidades 

materiais. Geralmente, são pessoas que estão em maior grau de 

vulnerabilidade social. Daí que educação certamente contribuiria para 

melhorar os índices sociais. 

3.3.2 Relação entre isenção de ICMS e direito social à saúde 

O movimento de economia solidária tem contribuído para auxiliar 

na inclusão social de pessoas da rede de saúde mental. A reforma 

Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial no Brasil tem buscado 

alternativas para tratamento dos enfermos mentais fora dos 

estabelecimentos psiquiátricos e asilar.  

Diante desse quadro, a título de exemplo, foi criada, na cidade de 

São Paulo, a Rede de Saúde Mental e Economia Solidária – REDE. A 

Rede de Saúde Mental e Economia Solidária (SÃO PAULO, 2017, 

online) surge, primeiramente, como dispositivo que aponta a falência do 

manicômio, ao mesmo tempo em que tece possibilidades reais de 

contrapor a lógica de exclusão do capitalismo, tentando resgatar o fazer, 

os desejos e os transbordamentos daqueles que se propõe a dar algum 

sentido à loucura.  

De acordo com a Rede (SÃO PAULO, 2017, online), o 

movimento significa o resultado de um conjunto de atividades 

organizadas entre a Saúde Mental e a Economia Solidária. Mas, foi a 

partir de uma aproximação de projetos/empreendimentos da saúde 

mental com o Fórum Paulista de Economia Solidária que a Rede foi se 

constituindo, estando, atualmente, em processo de afirmação e 

desenvolvimento.  

O governo Federal, por intermédio da Lei Federal nº 10.708, de 

31 de julho de 2003, (BRASIL, 2017, online) que institui o auxílio-
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reabilitação psicossocial para pacientes acometidos de transtornos 

mentais egressos de internações, criou o Programa de Volta Para Casa. 

O objetivo do programa é instituir o auxílio-reabilitação psicossocial 

para assistência, acompanhamento e integração social, fora de unidade 

hospitalar, de pacientes acometidos de transtornos mentais, internados 

em hospitais ou unidades psiquiátricas. Segundo o Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2012), até o ano de 2012, um total 3.961 pacientes foram 

beneficiários do respectivo programa. O quadro abaixo demonstra a 

evolução dos beneficiários: 
Gráfico 7 - Beneficiários do Programa de Volta Para Casa por UF (Brasil, 

2003 – 2011) 

 
O Ministério da Saúde e a Secretaria Nacional de Economia 

Solidária/SENAES (2017, online), do Ministério do Trabalho e 

Emprego, firmaram parceria para criar a política de incentivo técnico e 

financeiro para as iniciativas de inclusão social pelo trabalho, 

estabelecendo as diretrizes para o Programa de Inclusão Social pelo 

Trabalho.  

O Programa de Inclusão Social pelo Trabalho faz parte do 

componente de reabilitação psicossocial da Rede de Atenção 

Psicossocial – RAPS, com vistas à melhoria das condições de vida de 

seus usuários e familiares, visando estimular, ativamente, a implantação 
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de iniciativas de geração de trabalho e renda, empreendimentos 

solidários e cooperativas sociais. Foi elaborada a Portaria nº 132 

(BRASIL, 2017, online), que prevê a ampliação dos incentivos para 15, 

30 e 50 mil reais.  

Dados do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017, online) informam 

que, até o ano de 2012, foram beneficiados diretamente pela Economia 

Solidária 640 pacientes, conforme quadro a seguir:  
Tabela 6 - Iniciativas de geração e renda para pessoas com transtornos 

mentais 

 
Assim, a isenção de ICMS sobre produtos e bens que estão sendo 

utilizados, produzidos ou consumidos pela rede de saúde mental 
impactaria no desenvolvimento da rede de atendimentos. 

3.3.3 Relação entre isenção de ICMS e o direito social à moradia 

A moradia é a designação de uma casa, local ou de uma 

habitação. Não se trata de uma simples casa em si, mas um conceito 

amplo que diz respeito ao aspecto da dignidade e do mínimo existencial. 
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A moradia refere-se diretamente a condição de cidadão na mais ampla 

acepção à palavra. Permitir ou contribuir de forma direta ou indireta 

para que as pessoas adquiram moradia digna é atribuir-lhe a condição de 

cidadão e usufrutuária de uma condição humana dignificante. 

A Constituição da República8 (BRASIL, 1988, online) refere-se à 

moradia como direito social fundamental. Ainda estabelece que o salário 

mínimo deve ser fixado com base nas necessidades vitais básicas com 

moradia. Noutro ponto, estabelece como competência material 

concorrente para os entes federados promover programas de construção 

de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento 

básico.  

A contemplação de moradia e da habitação também está no 

Fundo do Combate9 e Erradicação da Pobreza do Governo Federal 

(BRASIL, 2017, online), conforme Lei Complementar Federal nº 111, 

de 6 de julho de 2001. Interessante que o programa de habitação popular 

recebe valores oriundos da expropriação de propriedades rurais e 

urbanas de qualquer região do País onde forem localizadas culturas 

ilegais de plantas psicotrópicas ou a exploração de trabalho escravo10. 

                                                 
8 CRFB/88. “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.   (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 90, de 

2015):IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de 

atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo 

vedada sua vinculação para qualquer fim; Art. 23. É competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: IX - promover 

programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais 

e de saneamento básico;” 
9 CRFB/88, ADCT, “Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito 

do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser 

regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros 

acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações 

suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e 

outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da 

qualidade de vida. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 31, de 2000) (Vide 

Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (Vide Emenda Constitucional nº 67, 

de 2010)” 
10 CRFB/88. “Art. 243. As propriedades rurais e urbanas de qualquer região do 

País onde forem localizadas culturas ilegais de plantas psicotrópicas ou a 

exploração de trabalho escravo na forma da lei serão expropriadas e destinadas 
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Prevê a CRFB/88 que a política agrícola11 será planejada e executada na 

forma da lei, com a participação efetiva do setor de produção, 

envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de 

comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, 

especialmente, a habitação para o trabalhador rural. 

Portanto, a moradia tem especial tratamento porque já é 

reconhecida no plano interno que ela é elemento essencial ao 

desenvolvimento humano e dignidade da pessoa. Nesse sentido, para 

Bohrer e Cabistani (2017, online), a moradia é referência inclusive para 

concessão de outros direitos: 
O direito de moradia encontra-se na base da 

maioria dos demais direitos fundamentais sociais 

assegurados pela Constituição Federal. Em outras 

palavras, pode-se dizer (sem risco de analogias 

eventualmente positivistas) que se trata da base 

material, física, a partir da qual vários outros 

direitos fundamentais podem ser exigidos 

utilmente pelos cidadãos. Senão vejamos: a 

matrícula de crianças na escola, o atendimento em 

postos de saúde, a inserção no mercado de 

trabalho e a inclusão em programas públicos de 

recreação e lazer, todos direitos sociais 

perfilhados no artigo 6º da Constituição Federal, 

passam, necessariamente, pela indicação do 

endereço residencial do beneficiário. Desta forma, 

tal direito tem central importância na consecução 

das políticas públicas locais, máxime naquilo que 

concerne ao exercício da própria cidadania e à 

dignidade das pessoas. 

A implementação da moradia já é prevista como direito 

econômico, social e cultural fundamental pela a Organização das Nações 

Unidas, conforme se extrai do seu art. 25 da respectiva Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (ONU, 2017, online):  
1.Toda a pessoa tem direito a um nível de vida 

suficiente para lhe assegurar e à sua família a 

                                                                                                        
à reforma agrária e a programas de habitação popular, sem qualquer indenização 

ao proprietário e sem prejuízo de outras sanções previstas em lei, observado, no 

que couber, o disposto no art. 5º.      (Redação dada pela Emenda Constitucional 

nº 81, de 2014)” 
11CRFB/88. “Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural 

atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos 

em lei, aos seguintes requisitos: VIII - a habitação para o trabalhador rural”. 
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saúde e o bem-estar, principalmente quanto à 

alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à 

assistência médica e ainda quanto aos serviços 

sociais necessários, e tem direito à segurança no 

desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, 

na velhice ou noutros casos de perda de meios de 

subsistência por circunstâncias independentes da 

sua vontade.   

A isenção de ICMS para o setor de economia solidária poderia 

incidir sobre aquisição de material de construção ou reformas de 

moradias, bem como os próprios empreendimentos solidários, desde que 

necessariamente identificados como empreendedores sociais. 

Possibilitar a aquisição ou, até mesmo, a melhoria das condições 

matérias da moradia, ao dar dignidade às pessoas. 

3.3.4 Relação entre isenção de ICMS e o direito social à alimentação 

Seguramente, a isenção de ICMS sobre esse direito social 

impactaria mais diretamente nas necessidades vitais do trabalhador 

solidário. A alimentação, antes de qualquer direito social, é vital para a 

própria subsistência física do ser humano. Dada essa importância, o 

ICMS é um tributo que incide praticamente sobre toda a cadeia 

produtiva do alimento, desde sua a produção, onde se adquire 

implementos, até o transporte e a comercialização, o ICMS incide de 

alguma forma. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento- PNUD 

(ONU, 2017, online), aponta que pessoas em situação de pobreza 

extrema são aquelas que apresentam uma renda média de R$ 2,36 por 

dia ou R$ 71,75 por mês. A porcentagem de pessoas subnutridas em 

todo o mundo diminuiu de 23,2% em 1990 – 1992 para 14,9% em 2010 

– 2012. Considerando a adoção de esforços redobrados, a meta de 

redução para metade, até 2015, do número de pessoas afetadas pela 

fome poder ser alcançada. Mesmo assim, a nível mundial, uma em cada 

oito pessoas continua a sofrer de subnutrição crônica. 

O objetivo 1 da Metas do Milênio da Organização das Nações 

Unidas (ONU, 2017 online), dentre oito compromissos especificados, é 

erradicar a extrema pobreza e a fome. Dados do IBGE sobre segurança 

alimentar do PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

realizada em 2013 demonstram que o Estado do Ceará mantém um 

índice de segurança alimentar de 64,5%, prevalência de domicílios em 

situação de insegurança alimentar leve no total de 23%, insegurança 

alimentar moderada de 7,4 % e grave de 5,1%. Comparando-se os 
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mesmos dados com o Estado do Paraná, este mantém um alto índice de 

segurança alimentar no montante de 83,9% de domicílios. 

Antes de se reivindicar qualquer direito fundamental, o primeiro 

deles é a necessidade básica de alimentação. Tal é a preocupação que 

esta ganhou contornos globais, de acordo com as agendas internacionais, 

como as Metas do Milênio e Agenda 21, dentre outros.  

No Brasil, a Emenda Constitucional nº 64/201012 (BRASIL, 

2017, online) modificou o art. 6º para acrescer a alimentação como 

direito social fundamental. Na mesma seara foi criado o Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN13, conforme a 

Lei Federal nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 (BRASIL, 2017, 

online), com vistas em assegurar o direito humano à alimentação 

adequada. A referida lei define a alimentação adequada como direito 

fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e 

indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição 

Federal, devendo o poder público adotar políticas e ações que se façam 

                                                 
12 CRFB/88. “Art. 1º O art. 6º da Constituição Federal passa a vigorar com a 

seguinte redação: ‘Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.’ (NR).” 
13 Lei nº 11.348/06 – “Art. 8º O SISAN reger-se-á pelos seguintes princípios: I – 

universalidade e eqüidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer 

espécie de discriminação; II – preservação da autonomia e respeito à dignidade 

das pessoas; III – participação social na formulação, execução, 

acompanhamento, monitoramento e controle das políticas e dos planos de 

segurança alimentar e nutricional em todas as esferas de governo; e IV – 

transparência dos programas, das ações e dos recursos públicos e privados e dos 

critérios para sua concessão. Art. 9º O SISAN tem como base as seguintes 

diretrizes: I – promoção da intersetorialidade das políticas, programas e ações 

governamentais e não-governamentais; II – descentralização das ações e 

articulação, em regime de colaboração, entre as esferas de governo; III – 

monitoramento da situação alimentar e nutricional, visando a subsidiar o ciclo 

de gestão das políticas para a área nas diferentes esferas de governo; IV – 

conjugação de medidas diretas e imediatas de garantia de acesso à alimentação 

adequada, com ações que ampliem a capacidade de subsistência autônoma da 

população; V – articulação entre orçamento e gestão; e VI – estímulo ao 

desenvolvimento de pesquisas e à capacitação de recursos humanos. Art. 10.  O 

SISAN tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de 

segurança alimentar e nutricional, estimular a integração dos esforços entre 

governo e sociedade civil, bem como promover o acompanhamento, o 

monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional do País”. 
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necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e nutricional 

da população14. 

Com efeito, a lei também determina que a adoção dessas políticas 

e das ações deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, 

econômicas, regionais e sociais, ou seja, é possível perfeitamente 

conciliar o programa de alimentação com os princípios e bases da 

economia solidária, até mesmo porque, na definição da lei, a segurança 

alimentar e nutricional consiste na realização do direito de todos ao 

acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade 

suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 

tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que 

respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, 

econômica e socialmente sustentáveis.  

O Estado do Ceará detém a peculiaridade na produção de 

alimentos por se localizar no semiárido, como a maioria do dos estados 

do Nordeste. Em razão da situação climática, o estado tem grande 

dependência dos períodos de chuvas que, devido às mudanças climáticas 

mundiais, é a região que sofre forte influência das intervenções humanas 

na natureza. Esse fenômeno climático tem levado parte do semiárido ao 

processo de desertificação, prejudicando a produção de alimentos no 

estado. A respeito dos efeitos da desertificação, o Programa de Ação 

Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca - 

PAE - CE (CEARÁ, 2010, p. 49) aponta:  
- Declínio da fertilidade natural dos solos e 

ablação dos horizontes superficiais; 

- Intensificação do escoamento superficial 

agravando os efeitos da erosão laminar e dos 

processos lineares ligados ao escoamento; 

                                                 
14 Lei nº 11.348/06. “Art. 1º Esta Lei estabelece as definições, princípios, 

diretrizes, objetivos e composição do Sistema Nacional de Segurança Alimentar 

e Nutricional – SISAN, por meio do qual o poder público, com a participação da 

sociedade civil organizada, formulará e implementará políticas, planos, 

programas e ações com vistas em assegurar o direito humano à alimentação 

adequada. Art. 2º A alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, 

inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos 

consagrados na Constituição Federal, devendo o poder público adotar as 

políticas e ações que se façam necessárias para promover e garantir a segurança 

alimentar e nutricional da população. § 1º A adoção dessas políticas e ações 

deverá levar em conta as dimensões ambientais, culturais, econômicas, 

regionais e sociais”. 
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- Remoção do material fluvial na direção dos 

fundos de vale, colmatando terras naturalmente 

férteis como os solos das planícies fluviais; 

- Degradação generalizada da biomassa das 

caatingas, das matas secas e da 

vegetação ciliar, bem como a extinção de 

muitas espécies vegetais e animais; 

- Diminuição crescente da produção e da 

produtividade agropecuária; 

- Perda de dinamismo das atividades ligadas ao 

setor primário da economia; 
- A desertificação e as secas periódicas motivam 

desequilíbrios na economia regional e 

condicionam o aumento expressivo da 

concentração de renda, redução do mercado, 

desemprego crescente, processos migratórios e 

interrupção ou diminuição da produção das 

lavouras. 

Ainda, segundo os indicativos do Programa de Ação (Ceará, 

2010, p.50), no ano de 2015, um total de 150 municípios estiveram sob 

estado de Emergência. Já em 2016, um total de 125 municípios também 

estavam sob estado de emergência decretado pelo  Governo do Estado 

do Ceará, decorrente da longa estiagem e da diminuição da quadra 

chuvosa do estado.  

Diante desse quadro, a isenção do ICMS para produtos e serviços 

voltados à alimentação produzidos pelos empreendimentos econômicos 

solidários poderiam reduzir esse quadro de redução de produção de 

alimentos ou da qualidade dos mesmos, uma vez que muitos 

empreendimentos estão localizados na zona rural do Estado e sofrem 

com as consequências climáticas. 

 



 



 

CONCLUSÃO 

A economia solidária é um movimento de sentido único 

convergente para valorização e humanização das relações sociais 

e vem sendo um contraponto ao sistema clássico do mercado 

global. Diferentemente do parâmetro consumerista do homem 

moderno, há uma felicidade almejada não unicamente no lucro, 

mas no empoderamento construído a partir das relações de 

trabalho baseadas na solidariedade e nos vínculos sociais 

efetivos. 

Foi nesse contexto que o movimento solidário, focado na 

realização social e econômica das pessoas, alcançou o sentido 

mais amplo da cidadania e da possibilidade de redução das 

desigualdades sociais, visando à melhoria da vida de seus 

participantes. Centrados na autogestão, ou seja, no orgulho de se 

autodenominar donos do destino do próprio negócio, esse 

movimento formam redes e conexões, valorizando as qualidades 

culturais e locais das realidades de vida encarecidas por recursos 

materiais e providência estatal. Há, também, uma forte relação 

com o exercício da democracia na gestão desses 

empreendimentos. 

O fortalecimento desse movimento veio da decorrência 

natural gerada pela impossibilidade do sistema capitalista, o qual 

apresenta caráter nitidamente excludente em relação ao aspecto 

civil, social e principalmente, o econômico. Os empreendimentos 

solidários são os instrumentos para propiciar o desenvolvimento 

desse contingente de pessoas invisíveis e não absorvidas pelo 

sistema de mercado de capitais. 

Essa invisibilidade humana não pode ser ignorada na era 

do Estado de Responsabilidade Social que visa garantir o mínimo 

existencial. Coadunando com esse estado de bem-estar mínimo, 

os movimentos de diversos setores da sociedade, tais como 

propugnadas pela doutrina social da Igreja, em campanhas de 

fraternidade que pregam a emancipação humana pelo 

reconhecimento de direitos. 

A própria Constituição Federal tem como fundamento a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do 

trabalho e a livre iniciativa. Estes fundamento precisam ser 

concretizados e efetivados no contexto desse patamar mínimo 

existencial civilizatório. 
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Os empreendimentos econômicos solidários surgem como 

modelos alternativos centrados em laços de fraternidade, 

cooperativismo, solidariedade, comércio justo, respeito ao meio 

ambiente, democracia e participação humana. Tais 

empreendimentos estão localizados, em sua grande parte, nas 

áreas rurais e em regiões com mais carências materiais e sociais. 

A pesquisa constatou aproximadamente 20 mil empreendimentos 

no Brasil, sendo a maioria no Nordeste. Os produtos que são 

produzidos e comercializados são inúmeros, destacando-se, 

principalmente, o artesanato e a produção de alimentos. 

A implementação e o desenvolvimento dos 

empreendimentos econômicos solidários se dão pela criação e 

pela aplicação de tecnologias sociais. Nesse contexto, foi criada a 

Rede Bodega para que se pudesse centralizar e proceder com a 

distribuição da produção local de forma organizada. A ideia é que 

pela rede Bodega, os produtores locais pudessem expor à venda 

seus produtos, por intermédio de um estabelecimento comercial, 

formalizado e legalizado perante os órgãos públicos. Além disso, 

o objetivo é que pudessem entabular negociações com entes 

estatais. 

A Rede Bodega estabeleceu critérios para que pessoas 

pudessem se associar, expor e vender seus produtos. Podem se 

associar produtores que respeitam o meio ambiente, bem como 

que estejam de acordo com os valores sociais e humanos 

carreadas pela Rede Cáritas, precursora da formação da Rede. 

Tal ideia nasceu da necessidade de agrupar diferentes 

famílias produtoras, que tinham como relação apenas a 

proximidade local. Essas pessoas encontravam, naturalmente, 

dificuldades de venda e de escoamento da produção. Esse 

associativismo aproximou as pessoas e os ideais, bem como seus 

desejos e dificuldades, as quais agora serão enfrentadas em 

grupo, e não de forma solitária. Formou-se uma comunidade 

dentro da comunidade com um objetivo específico, o de manter a 

solidariedade em uma relação de trabalho diferente, com foco na 

valoração da pessoa em detrimento ao lucro. 

Esse quadro formado e ao longo do tempo se entrelaçando 

ainda mais nas relações sociais de determinado local, já não era o 

suficiente, pois surgiu a necessidade de expandir o comércio e de 

alcançar outros caminhos. Assim, foram criadas várias redes 

Bodegas, passando a manter um importante intercâmbio entre as 

mesmas. Dessas reuniões, surgiu a ideia de se criar outra 
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tecnologia social chamada de Rodada de Negociações. As redes 

se reúnem entre si para discutirem, interagirem, realizarem 

negócios e efetuarem trocas de bens. 

Com a rede, outras tecnologias foram aplicadas, além das 

rodas de negociações, foram criados os chamados fundos 

solidários, que consiste em um fundo com recursos financeiros 

direcionados, em sua grande parte, para subsidiar a produção 

local. Cada unidade da Rede Bodega mantém esse fundo, que é 

administrado pelas pessoas responsáveis pelas unidades. Os 

valores podem ser usados pelos associados sem pagamento de 

juros, servindo apenas para subsidiar e auxiliar a produção local. 

Todas essas atividades das Redes Bodegas estão, em sua 

quase totalidade, centradas no comércio pela prática do preço 

justo de seus produtos e serviços. No entanto, muito embora se 

tenha alcançado razoável grau de organização e desenvolvimento, 

este é prejudicado pelo sistema fiscal brasileiro, o qual impõe 

uma forte carga tributária que tem como principal consequência, 

a injustiça fiscal. 

A tributação excessiva é centrada no consumo e tem no 

ICMS seu principal instrumento de taxação. Os estudos apontam 

que o excessivo gravame sobre o consumo constitui um forte 

instrumento de arrecadação do governo, mas também um fator 

que cria tratamentos iguais para contribuintes em situações 

diferentes. Gera, por via de consequência, um quadro nefasto de 

injustiça fiscal e onera os setores produtivos. 

A economia solidária não é indiferente a esse quadro de 

excessiva carga tributária. Como a Rede Bodega trabalha 

essencialmente com o comércio, o ICMS incide nas vendas, na 

matéria prima e em toda a cadeia produtiva da economia 

solidária. Ocorre que, diferentemente do comércio tradicional e 

formal, que podem se valer da restituição do ICMS pelo crédito 

gerado incidente sobre a produção do bem, a economia solidária, 

pelo fato da quase totalidade ser de caráter informal, não dispõe 

de mecanismo legal de restituição, ainda que seja produzida em 

cadeia e comercializada pela Rede Bodega. 

Nesse sentido, a isenção tributária se mostrou um 

importante instrumento para reduzir esse quadro de injustiça 

fiscal incidente sobre os empreendimentos solidários. No curso 

da pesquisa, percebeu-se que alguns estabelecimentos 

enfrentavam dificuldades para se manterem operando. O histórico 



 

 

 

146 

constitucional mostrou que ela era utilizada com o propósito de 

estimular determinados setores da economia. 

Não seria diferente para economia solidária. A isenção 

tributária é um pleito da categoria. Alguns Estados da Federação 

estão fazendo de forma unilateral. No entanto, o ICMS é um 

imposto que tem caráter nacional. Por essa razão, a isenção em 

sede de ICMS somente poderia haver por Convênio do CONFAZ, 

entabulado entre todos os Estados da Federação, justamente para 

se evitar a guerra fiscal e dar tratamento uniforme para todos os 

entes. 

A concessão de isenção da cobrança de ICMS para o setor 

de economia solidária demonstra a importância dessa categoria. 

O Estado do Ceará já concedeu a isenção para produção e 

comercialização de artesanato, bem como para os agricultores da 

economia familiar. Constatou-se que somente no Estado do 

Ceará, o artesanato, além de ser um produto umbilicalmente 

atrelado à cultura da região, envolve mais de 100 mil pessoas em 

todo o Estado.  

A intervenção estatal se mostra importante nesse ponto, 

porque a isenção fortalecerá o desenvolvimento do setor que, por 

via de consequência, a vida das pessoas envolvidas nessa 

categoria de atividades laborativas. 

Ressalta-se que, muito embora tenham ocorrido avanços 

consideráveis na política tributária com o setor da economia 

tributária, as isenções não podem ser pontuais, pautadas 

individualmente para cada Estado. Essas iniciativas de caráter 

tributário, que têm impacto justamente no desenvolvimento da 

economia solidária, devem ser parte de políticas públicas de 

caráter nacional, uma vez que já se tem Órgãos Federais voltados 

para esse fim. O Estado Brasileiro ainda está tímido em adotar 

essas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da 

economia solidária, apesar de já ter identificado a importância 

desse setor. 

Noutro giro, a isenção do ICMS para o setor de economia 

solidária visando ter um impacto maior na vida das pessoas, não 

pode ficar restrita à incidência sobre os bens produzidos, mas ser 

a mais abrangente possível, como, por exemplo, a isenção sobre a 

energia elétrica incidente nas residências das pessoas produtoras 

ou nos transportes utilizados para escoamento desse tipo de 

produção, criando, inclusive, um sistema de creditamento 
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advindo da produção, haja vista que a matéria prima utilizada 

também encarece o setor. 

Dessa forma, a conclusão da pesquisa é no sentido de que 

a isenção do ICMS é importante instrumento fiscal para o 

desenvolvimento dos empreendimentos econômicos solidários, 

devendo, todavia, ser adotada como uma política pública de 

caráter nacional. 
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