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RESUMO 

 

Com o fim da ditadura militar no Brasil e com o advento do Estado Social de Direito 

por meio da Constituição Federal de 1988, conhecida também por constituição 

cidadã foram firmados um rol de direitos fundamentais, inclusive o direito à 

educação. O direito à educação faz parte do rol de direitos sociais, os quais 

dependem de prestações objetivas do estado para a garantia e viabilização dos 

mesmos. Ocorre que os recursos do erário são escassos em contrapartida as 

necessidades do homem são infinitas, gerando assim a necessidade de 

mecanismos alternativos para a efetivação dos direitos fundamentais. Com isso 

surge a extrafiscalidade uma parceria pública privada o qual utiliza-se da isenção 

fiscal para intervir do domínio econômico, condicionando assim as condutas dos 

agentes privados em prol de realizar objetivos essenciais para a República, por 

exemplo o desenvolvimento da educação.  Assim, o presente estudo utiliza-se das 

metodologias de estudo cientifico bibliográfica, qualitativa e quantitativa. Com o 

intuito de discorrer sobre a extrafiscalidade como meio de implementar o direito 

social a educação, analisando ao fim  o Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) e o Programa Municipal de Bolsas de Estudo – PROMUBE do município 

de Maringa.   

 

Palavras Chaves: Tributação. Extrafiscalidade. Direito fundamental social à 

Educação. 
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ABSTRACT 

 

With the end of military dictatorship in Brazil and with the advent of social rule of law 

through the Federal Constitution of 1988, also known as citizen constitution were 

signed a list of fundamental rights, including the right to education. The right to 

education is part of the list of social rights, which depend on objective benefits of the 

state to guarantee and viability thereof. It happens that the treasury resources are 

scarce in return man's needs are infinite, thus generating the need for alternative 

mechanisms for the realization of fundamental rights. With this comes the 

extrafiscality a public private partnership which is used for the tax exemption to 

intervene in the economic domain, thus conditioning the conduct private agents for 

performing essential goals for the Republic, for example the development of 

education. In this sense the present study seeks to discuss extrafiscality as a means 

of implementing the social right to education, analyzing the end the University for All 

Program (PROUNI) and the Municipal Program Scholarship - PROMUBE the city of 

Maringa. 

 

Key words: Taxation. Extrafiscality.  Fundamental social right to education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O tributo consiste em um prestação pecuniária cobrada pelo estado 

objetivando a implementação dos direitos sociais. Direitos esses que só foram 

fixados com a Constituição de 1988, conhecida como constituição cidadã.  Assim, o 

texto constitucional começou a proteger direitos como saúde, alimentação, trabalho, 

moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, 

assistência aos desamparados e o direito à educação. 

 

Entretanto, para que os direitos sociais sejam implementados requer 

prestações positivas do estado. Ou seja, recursos materiais oriundos de 

arrecadação de impostos que por muitas vezes fica a mercê da conjuntura 

econômica. 

 

Sendo assim umas das formas utilizadas pelo estado para amenizar a 

escassez de recursos e não deixar de promover e proteger os direitos sociais é a 

função extrafiscal do tributo. Nesse sentido a função extrafiscal do tributo foge do 

mero fim arrecadatório, e busca realizar objetivos constitucionais, intervindo no 

domínio econômico com o intuito de imprimir condutas entre os particulares para a 

realização de direitos como o direito à educação. 

 

Com isso a educação assume grande importância no seio social conforme 

informa o artigo 205 da Constituição Federal; “a educação é direitos de todos e 

dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 

sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.   O direito à educação 

torna-se tão relevante que sem esse direito o cidadão não consegue usufruir dos 

demais diretos fundamentais nem mesmo garantir sua dignidade humana. 

 

Não obstante, a educação além de desenvolver o cidadão e sua capacidade 

intelectual para exercício de vários direitos, também é a grande responsável pelo 

desenvolvimento do país, tendo vista que as pesquisas cientificas e tecnológicas 



 
  
   12 
 

desenvolvidas dentro das universidades se torna propulsores de desenvolvimento de 

um país. 

 

Neste sentido, o presente estudo tem como objetivo discorre sobre a função 

extrafiscal do tributo e sua isenção como meio de aplicação do direito à educação, 

bem como analisar se esse mecanismo poder de fato contribuir para esse direito, 

tomando como base os programas PROUNI – Programa Universidade para Todos e 

o PROMUBE – Programa Municipal de Bolsas de Estudos. 

 

Portanto, a problemática envolvida pela pesquisa tem como objetivo analisar se 

o direito fundamental à educação pode ser realizado por meio dos programas 

PROUNI e PROMUBI, e se de fato contribuem para o acesso ao ensino superior 

para a parcela de estudantes mais carentes, consequentemente amenizando as 

desigualdades.   Ainda, o estudo busca através de dados indicar os resultados dos 

programas, tais como quantos alunos conseguiram ter acesso ao ensino superior 

bem como, a renuncia fiscal suportada pela União e município de Maringá, para que 

os referidos programas educacionais se mantenham ativos. 

 

Para melhor entendimento do leitor, a pesquisa foi divida de forma sucinta em, 

quatro capítulos, sendo o primeiro uma introdução ao assunto pesquisado, já o 

segundo capítulo ficou encarregado de delimitar o conceito de direitos sociais, 

dentre eles o direito a educação bem como identificar de qual dimensão este 

pertence. No terceiro capítulo é discutida a importância da arrecadação de tributos 

para manter o erário, embasado pelo princípio da solidariedade, além de enfatizar os 

objetivos da república bem como a possibilidade da função extrafiscal do tributo em 

imprimir comportamentos nos contribuintes em busca da realização de objetivos 

sociais e coletivos. Por fim, o último capítulo compreende uma análise dos 

programas educacionais PROUNI e PROMUBE, bem como a indicação de dados 

numéricos quanto a quantidade de alunos e de bolsas que foram distribuídas ao 

longo dos anos e a renuncia fiscal dos entes para a realização do mesmo. Portanto 

este ultimo capítulo preocupa-se em questionar se os programas possuem a 

capacidade de proporcionar acesso à educação, amenizar desigualdades e gerar 

igualdade de oportunidades e posição para os estudantes carentes. 
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2. DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

 

 2.1 Conceito e linear histórico dos direitos fundamentais 

 

Não é tarefa fácil conceituar direitos fundamentais, principalmente pelas 

dificuldades na questão terminológica do termo, o qual poderá ser expresso de 

várias formas pelo doutrinador tais como, direitos humanos, direitos naturais, direitos 

humanos direitos subjetivos, liberdades públicas individuais, culminando em grande 

confusão conceitual (BONAVIDES, 2008, p.560). 

 

Os direitos fundamentais vêm se modificando conforme as exigências de 

cada momento histórico, por esse motivo e dado a falta de homogeneidade destes 

torna-se difícil a delimitação material desses direitos (MENDES, 2014, p.139). 

 

Com isso, para melhor entendimento do presente trabalho diante da analise 

dos direitos fundamentais em prol da efetivação do direito à educação se faz mister 

a compreensão destes conceitos mesmo que  de forma superficial.  

 

Jose Afonso da Silva (2014, p.477) salienta que não podemos entender 

direitos naturais como direitos fundamentais, pois os diretos naturais são inerentes 

ao homem, e só existem em função deste, já os direitos fundamentais são 

positivados e derivam de determinados contextos históricos que os motivam.  

 

Vinculado à concepção individualista do homem, esta  anexado a  expressão 

diretos públicos subjetivos e direitos individuais.  Concepção esta pautado no estado 

liberal  o qual  não pode bem conceituar o termo tendo em vista que o titular poderia 

por própria liberalidade dispor, renunciar ou transferir tais direitos (SILVA; 

2014.p.478).  

 

A expressão liberdades púbicas ou fundamentais deriva da concepção de 

direitos humanos dos franceses, o que remete a direito natural, portanto aquele que 

emana do povo. Contudo as liberdades públicas não é o termo mais adequado para 
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tal conceituação já que traz a idéia de um direito positivado (SILVA, 2014, pp.448-

499). 

 

 Por Direitos do Homem, Jose Afonso da Silva (2014, p. 447), trata a referida 

expressão um tanto quanto lógica e redundante, pois segunda ele não há como falar 

em direitos fundamentais que não sejam do homem.  

 

Nesse sentido o autor Norberto Bobbio (2004, p.17) em seu livro a Era dos 

Direitos, afirma que:  

 

A expressão direitos do homem é muita vaga e acaba conduzindo a 
definições tautológicas, inúteis, como a de que “os direitos humanos 
são os que cabem ao homem enquanto o homem”. Ou, ainda leva a 
conceitos que de tão abertos, pouco dizem por si mesmos, como 
definição de direitos do homem como sendo aqueles cujo 
reconhecimento é condição necessária para o aperfeiçoamento da 
pessoa humana. 

 

Enfim a expressão "direitos humanos" é mais ampla e extensiva, por se tratar 

de direitos inerentes a pessoa humana, diverso de direitos fundamentais que remete 

a positivação de preceitos em uma constituição. 

 

Nesse ponto, Paulo Bonavides (2008, p.561) esclarece que os direitos 

fundamentais de um ponto de vista material dependem muito da ideologia do estado, 

dos valores e princípios que uma determinada constituição consagra, pressupondo 

assim que cada Estado tenha seus direitos fundamentais específicos. 

 

Em uma conceituação de um nível positivo, os direitos fundamentais são 

prerrogativas que o ordenamento jurídico concretiza em prol de uma conivência 

digna, livre e igual a todas as pessoas. Já a conceituação qualificativa dos direitos 

fundamentais, como bem explica autor, remete as situações jurídicas sem as quais a 

pessoa humana não convive, não realiza e, ás vezes, nem mesmo sobrevive 

(MENDES, 2015, p.141). 

 

Desta forma os direitos fundamentais em sua essência, são os direitos do 

homem livre e isolado que possuem em face do Estado. São direitos absolutos que 
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excepcionalmente podem ser relativizados, segundo os limites legais (LENZA, 2013, 

p.1031). 

 

Em outras palavras são direitos de defesa contra a intervenção do estado, os 

quais asseguram a liberdade do individuo dentro de uma sociedade livre. O que 

pressupõe que esta mesma sociedade livre permita o individuo fazer suas escolhas 

subjetivas dentro de limites constitucionais previamente estabelecidos (MENDES, 

2015, p.635). 

 

Por fim, não podemos confundir direitos fundamentais com garantias 

fundamentais. Os direitos fundamentais são normas de conteúdo declaratório, 

entretanto as garantias fundamentais tem função assecuratória, uma vez que 

objetiva assegurar um direito já existente, um direito que o homem já possui 

(LENZA, 2013, p.1031).  

 

O Ministro Gilmar Mendes (2014, p. 169) compartilha da mesma 

compreensão: “As garantias fundamentais asseguram ao individuo a possibilidade 

de exigir dos poderes públicos o respeito ao direito que instrumentalizam.” Portanto 

conclui-se que ambos os termos coexistem com suas diferenças, entretanto são 

interdependentes. 

Não obstante não podemos falar de direitos fundamentais sem falar de 

história, que alias trata-se de umas das suas características principais, além de 

universalidade, concorrência e relatividade. 

 

A história da civilização humana desde o inicio da sua existência passou por 

inúmeras mudanças, as quais trilham até os dias atuais, gerando assim nossa 

sociedade contemporânea. Assim, não há como falar de direitos fundamentais sem 

se debruçar sob a linear histórica, já que se trata de uma evolução vagarosa e 

gradual, portanto os direitos fundamentais não surgiram todos de uma vez só, mas 

sim foram condicionados a vários eventos históricos consecutivos (MENDES, 2015, 

p.136). 
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Iniciando essa linear histórica, a Inglaterra se posiciona como uma nação 

muito influente quanto a documentos destinados a proteger os direitos fundamentais 

do homem desde a idade média até a modernidade, sendo que a partir dessa nação 

foram lançados quatro importantes documentos, Magna Carta (1215), Petição de 

Direitos (1628), Lei do Habeas Corpus (1679) e a Declaração de Diretos (1689) 

(FACHIM, 2012, p.212). 

 

A Magna Carta de 1215 surgiu na idade média, considera-se esse período de 

476 da queda do Império Romano até 1453 na tomada da Constantinopla. Esse 

documento foi editado devido os conflitos travados entre os barões e os homens 

livres com o rei João-Sem-Terra, buscou proteger a igreja declarando que seus 

direitos e liberdades eram invioláveis, com isso proteger a liberdade religiosa. 

 

Além da proteção da igreja e suas liberdades a Magna Carta também 

protegeu a seara tributária, pois a partir dela se institui que o rei não poderia lançar 

qualquer taxa ou tributo sem que o conselho geral do reino aprovasse, portanto 

resguardando o princípio da legalidade tributária (FACHIM, 2012, p. 213). 

 

        Outro documento muito importante que surgiu na Inglaterra, no período da 

Modernidade foi a Petição de Direitos datada de 07 de junho de 1628. Também 

conhecida como a Petition of Rigths, cedendo direitos aos parlamentares perante o 

monarca, pois os parlamentares mesmo detendo o controle financeiro sobre as 

finanças do reino, esse era violado pela manipulação do rei sem qualquer 

autorização ou consulta dos parlamentares. Assim, os parlamentares se rebelaram 

contra o rei usando o referido documento, obrigando o monarca ficar sujeito à 

supervisão dos gastos do reino. E se respaldaram também nos direitos da Magna 

Carta, tais como que nenhum homem livre seria preso sem sentença, nenhum 

tributo seria cobrado sem consulta da sociedade e todos teriam o direitos de defesa 

antes de ser morto, deserdado ou despejado de suas terras (FACHIM, 2012, p.213). 

 

A proteção concedida pela lei do habeas corpus  de 26 de maio de 1679, 

buscava garantir a liberdade física das pessoas. Essa lei foi umas das mais 

importantes na época quanto ao direito à liberdade, pois ela buscava não somete 
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proteger um direito e sim formas de viabiliza-lo a fim de atingir a máxima eficácia de 

proteção (FACHIM, 2012, p.215).  

Já a Declaração de Direitos de 1689, foi consagrada pela Revolução Gloriosa, 

um momento onde o poder alternou de mãos passando do monarca para os 

parlamentares. Esse documento nasceu devido as grandes intolerâncias religiosas 

da época e buscou em seu texto assegurar o direito de eleição dos futuros membros 

do parlamento, proibindo o rei em suspender leis sem autorização do parlamento, 

obrigando o rei a obedecer às leis, bem como sujeitar-se a autorização para 

recrutamento em tempos de paz (FACHIM, 2012.p.215). 

 

Ainda que de grande relevância, não somente a Inglaterra contribui para os 

avanços dos direitos fundamentais no mundo, outros países ligados a eventos pós 

século XVIII também tiveram grande influência nos direitos conquistados pelo 

homem.  

 

No ano de 1776 surgiu a Declaração de Direitos do bom Povo de Virginia 

elaborando por Thomas Jefferson, nos Estados Unidos da América, viabilizou a 

independência de Treze Colônias em relação ao poder central existente da época. 

Teve como principal finalidade proteger a liberdade e a igualdade de todos, sendo 

considerado pelos doutrinadores como o ato inaugural da democracia moderna, ou 

seja, a representividade da população, divisão de poderes, respeito aos direitos 

humanos sob o véu de um regime constitucional (FACHIM, 2012, p.215). 

 

Por sua vez na França em 14 de julho de 1789, ocorreu a Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão, em face da tirania reinante. Os revolucionários 

franceses afirmaram no preâmbulo dos documentos que o desprezo e esquecimento 

dos direitos humanos são as únicas causas das desgraças públicas e da corrupção 

do governo. Não obstante ainda afirmaram que o absolutismo é responsável por 

violações recorrentes dos direitos fundamentais, portanto a preocupação dos 

revolucionários foi pautada em liberdade e igualdade. (FACHIM, 2012, p.216) 

 

A Declaração de Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 1918, criado 

na Rússia ocorreu no auge do período da ideologia socialista. Nesta época os 
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camponeses mal conseguiam subsistir e com o advento da industrialização das 

cidades, muitos camponeses se mudaram do campo em busca de melhores 

condições de vida, o que ocasionou grande êxodo rural. Entretanto ao chegarem às 

grandes zonas urbanas passaram por muitas dificuldades, principalmente quanto a 

exploração no trabalho que chegava a durar 12 horas dias por dia, tudo em troca de 

salários miseráveis. 

 

Essa situação cominou em muito descontentamento dos operários, o que 

inspirou os revolucionários a querer igualdade, inspirado da premissa de dar a cada 

um segundo as suas necessidades. Por isso o II congresso Pan Russo dos Sovietes 

se manifestou expressamente quanto o objetivo de libertar a todos do capital 

financeiro opressor e dos burgueses. Neste momento o direito propriedade 

considerado um preceito burguês foi extinto, e todas as terras ficaram pertencentes 

o Estado nacional consequentemente dividida de modo igualitário aos trabalhadores 

por meio de usufruto, sendo que nenhum proprietário foi indenizado (FACHIM, 2012, 

p.217). 

 

Em 26 de julho de 1945, durante a segunda guerra mundial foi elaborada a 

Carta das Nações Unidas, pautada por preceitos fundamentais, tais como preservar 

as gerações das guerras, reafirmar a fé nos direitos fundamentais na dignidade e no 

valor do ser humano, bem como garantir a igualdade entre os homens e mulheres, 

promover progresso social e liberdade, igualdade sem distinção de raça sexo, 

língua, religião, promover a cooperação internacional na seara econômica, social e 

educacional (FACHIM, 2012, p.218). 

 

Logo após o término da Segunda Guerra Mundial, devido às barbáries nela 

praticada a Organização das Nações Unidas ONU, observou a necessidade de fixar 

direitos humanos básicos ao individuo. Assim surgiu em 10 de Dezembro de 1948 a 

Declaração Universal dos direitos humanos, possuindo o mérito de juntar dois 

valores fundamentais da vida humana, a liberdade incluindo civil e politica e a 

igualdade sendo ela na seara econômica, educacional, social e cultural (ZULMAR 

FACHIM, 2012, p.219).   
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Seguindo essa linha  pós segunda guerra mundial, surge um cenário  divido 

em dois blocos,  um liderado pelos Estados Unidos  com preocupações voltadas a 

liberdade, ou seja civil e politica, e um segundo bloco liderado pela União 

Soviética  defensora dos direitos da igualdade, quais sejam econômicos, culturais e 

sociais. Essa bipolaridade ficou definida como guerra fria, desaparecendo 

apenas no ano de 1989.  

 

Contudo  cada bloco evitava falar do direito que não protegia o que requeria 

unir os dois direitos em apenas um pacto, contudo os socialistas e capitalistas não 

chegaram a um consenso quanto suas ideologias, por fim surgindo  dois 

documentos distintos, o Pacto Internacional  dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto 

Internacional  Econômicos, Sociais e Culturais, inspirados na Declaração dos 

Direitos Humanos.  

 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos teve como seu principal 

objeto resguardar os direitos políticos, civil a liberdade, e posicionar-se contra a 

escravidão, trabalhos forçados, tortura e as penas de tratamentos cruéis e 

degradantes. Já o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, sociais e culturais, 

teve como principal objetivo resguardar os direitos econômicos, sociais e culturais 

bem como consta normas sobre bens, lazer, salario, sindicalização, greve, 

progresso cientifico educação. Sendo que ambos os pactos foram integralizados ao 

direito brasileiro em 1992 (FACHIN, 2012, p.220). 

 

Ainda no contexto da Guerra Fria, a ONU editou a Proclamação do Terã com 

o intuito de manifestar sua preocupação com a pouca eficácia da implementação 

dos direitos fundamentais, e também enfatizou a indivisibilidade desses direitos 

(FACHIM, 2012, p.221). 

 

Findada esse período de Guerra Fria, em meados de 1993 surge a 

Declaração e Programa de Ação de Viena na Áustria. Por motivo da desintegração 

da URSS e a queda do muro de Berlin, surge uma nova Ordem Mundial. Com isso a 

democracia, desenvolvimento e direitos fundamentais (FACHIM, 2012, p.222). 
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Por fim em junho de 1998, surge o Estatuto de Roma,  criando o Tribunal 

Penal Internacional,  localizado em HAIA na Holanda.  O principal objetivo desse 

tribunal e punir crimes mais graves que preocupam a comunidade internacional, por 

exemplo, crimes de genocídio, crimes de guerra dentre outros (FACHIM, 2012, p. 

222). 

Assim, tendo em vista esse linear histórico podemos observar que os direitos 

do homem, quais incluem os direitos sociais, bem como a educação, só surgiram 

após longos períodos de lutas e sedimentação gradual de preceitos que a sociedade 

elencou como essenciais. Por esse motivo vale ressaltar que os direitos 

fundamentais não são finitos devido a constante mutação da sociedade  (MENDES, 

2014, p.136). 

 

 

2.2 Os Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988 e suas 

dimensões. 

 

 

A constituição de 1988 foi um grande marco para a sociedade brasileira, 

firmando vários direitos e garantias em seu texto constitucional, incluindo os direitos 

sociais e a educação tema central do presente estudo. 

 

 Portanto, uma constituição além de ditar a organização do estado, deve se 

preocupar com os anseios de seu povo, sendo justamente o que aconteceu com a 

Constituição de 1988, chamada de constituição cidadã, depois de tempos 

insustentáveis de ditadura militar.  A presente Constituição além de promulgada 

fixou de imediato em seu artigo 1º as proteções de cunho coletivo e individual 

elevando preceitos sociais em nível de direitos fundamentais.  Não obstante, fixou 

em seu Titulo II, dos direitos e das garantias fundamentais, sendo que para uma 

melhor organização dividiu o mencionado capítulo em: direitos e deveres individuais 

e coletivos (artigo 5º), direitos sociais (artigos 6º ao 11),  direitos da nacionalidade 

(artigos 12 e 13), direitos políticos (artigos 14 a 16) e partidos políticos (artigos 14 a 

16) (LENZA, 2013, p.1027). 
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Nesse contexto de surgimento do Estado Social e a crescente preocupação 

com a nova sociedade, o constituinte delimita os Objetivos da República (artigo 3º 

CF), que em síntese busca assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, em prol de amenizar as desigualdades sociais e impulsionar o 

desenvolvimento nacional buscando melhores condições de vidas a todos. Ou seja, 

nesse momento são fixados os principais objetivos do Estado bem como sua 

responsabilidade perante a sociedade quanto a sua aplicação (BRASIL, CF 1988, 

Art 3º). 

 

Assim, devido à importância dessas normas de cunho social econômica o 

constituinte preocupou-se em dar as referidas normas caráter de aplicabilidade 

direta e eficácia imediata, ainda que à luz dessa eficácia deva ser analisada quando 

da existência de outros princípios. O constituinte já prevendo que as normas de 

direitos fundamentais poderiam sofrer alguns obstáculos quanto a sua 

implementação, tais como dependência do legislativo se tornando letra morta, 

instituiu a eficácia com a fim de afastar-se do chamado Estado de Direito Formal, 

aquele que nunca sai do papel (MENDES, 2015, pp. 153-154). 

 

A prova de que a constituição filiou-se a essa temática de eficácia imediata 

esta no artigo 5º  § 1º  da CF que diz: “Na aplicação da lei o Juiz atenderá aos fins 

sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum; Reputa-se ato jurídico 

perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuo”. 

Compreendendo os direitos fundamentais em geral.  Portanto, podemos afirmar que 

os direitos fundamentais são pautados na constituição e não nas leis, sendo o 

mesmo dotado de função reguladora (MENDES; 2015, p.154). 

 

Entretanto, não podemos dizer que a referida característica seja sempre de 

forma automática, pois há normas que necessitam do impulso do legislador para sua 

concretização, pois não são autoaplicáveis. Geralmente essa carência de 

regulamentação ocorrem com preceitos sociais, como por exemplo o Direito à 

Educação (artigo 205) e o lazer (artigo 6 º) (MENDES, 2015, p.155). 
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 O posicionamento dos direitos fundamentais na constituição é 

estrategicamente importante, pois ela os torna paramentos de organização e de 

limitação dos poderes. O que pressupõe que devido à força normativa da 

constituição federal os demais órgãos públicos também estão obrigados a obedecer 

aos preceitos do direito fundamental, bem como observar as regras para sua 

efetivação (MENDES, 2015, pp.147-148). 

 

Por esse motivo a doutrina dividiu os direitos fundamentais em subjetivos e 

objetivos. A dimensão subjetiva esta voltada a suas origens históricas e suas 

funções elementares, corresponde a caracterização dos direitos fundamentais, ou 

seja, a busca por determinados comportamentos ou da vontade do poder para 

produzir efeitos nas relações jurídicas.  Já dimensão Objetiva, trata-se do resultado 

da carga valorativa dos direitos fundamentais sobre a sociedade, com forma de 

ordem constitucional. Nesse sentido operam como meio de limitação e direcionador 

do poder, funcionando como diretrizes para sua ação. E devido essa positivação no 

texto constitucional os direitos fundamentais refletem em todo o ordenamento 

jurídico em todos os poderes. 

 

Não obstante, essa condição objetiva pressupõe que o estado em seu dever 

de agir deve deter uma gama de recursos para proteger e viabilizar os direitos 

fundamentais, ainda que com a existência do reserva do possível.  Por isso a 

tributação extrafiscal pode ser associada a um eficaz instrumento de viabilização de 

direitos sociais, principalmente na falta de recursos materiais (MENDES, 2015 

p.167). 

 

Essas diretrizes emanadas dos direitos fundamentais garantem, por exemplo, 

que os direitos fundamentais sociais fixados na constituição não sofram retrocesso, 

tendo em vista o longo caminho que foi percorrido pela sociedade até sua 

positivação. 

 

 Há algum tempo as cortes constitucionais vem falando do chamado proibição 

ao retrocesso aos direitos sociais, principalmente em momentos de austeridade 

politica.  Esse principio firma que não seria possível extinguir direitos sociais já 
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implementados a fim de evitar o retrocesso em esferas essenciais ao ser humano. 

Desta forma uma lei pode até altera-los ou reforma-los, mas não extingui-los ou 

revoga-los, em suma o legislador esta obrigado a concretizar os direitos sociais, mas 

depois de criados tem o dever de mantê-los (MENDES; 2015, pp. 644-645). 

 

Ainda nessa linha de pensamento quanto os direitos fundamentais já 

adquiridos pelo cidadão, torna-se muito importante mencionar outro artificio que a 

constituição possui para proteção dos direitos fundamentais segundo o artigo 60 § 4, 

inciso IV da carta magna: “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 

tendente a abolir, IV os direitos e garantias individuais”. Quais sejam os direitos 

fundamentais como um todo, já que são consideradas clausulas pétreas.  Que 

consiste em dispositivo constitucional que não pode ser alterado ainda que com 

Proposta de Emenda a Constituição (PEC) (MENDES, 2015, pp.158 -159). 

 

Esse mecanismo de proteção dos direitos fundamentais é de suma 

importância para a sociedade, levando em consideração por quanto tempo à 

sociedade esperou para a redemocratização do país e a fixação de um Estado 

Social de Direito, bem como a necessidade de aplicação prática dos direitos 

mitigando as desigualdades, principalmente no campo da Educação o grande 

propulsor de outros direitos. 

 

Entretanto, para alcançar os direitos assegurados na constituição, é 

necessária uma breve análise de outro direito, o de prestação do Estado para 

atenuar as referidas desigualdades. Ao lado do direito de defesa do cidadão para 

com o Estado, esta o mencionado direito de prestação que parte do pressuposto que 

é dever do estado agir, e assim promover métodos que libertem o cidadão das 

desigualdades da sociedade. O que compreende oferecer condições materiais para 

atingir a justiça social (MENDES, 2015, p.159). 

 

As prestações positivas do estado podem ser jurídicas ou materiais. A 

primeira ocorre quando Estado normativa os direitos, portanto sua proteção no texto 

constitucional, já a segunda refere-se a uma atividade concreta de bem ou serviço, 

dispor de recursos para a efetivação de direitos sociais, ocorre, por exemplo, com o 
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artigo 6º, direito educação de saúde, ao trabalho, ao lazer, à segurança, à 

previdência social, à maternidade, à infância e os desamparados.  

 

Enfim, à obrigação prestacional do estado, por muitas vezes poderá se 

deparar com a insuficiência de recursos, consequentemente alegando a reserva do 

possível.  Sendo esse o momento em que o sistema tributário com a função 

extrafiscal pode ser tornar uma ótima ferramenta de implementação de políticas 

públicas no meio social (MENDES, 2015, p.160). 

 

Antes de ressaltarmos alguns apontamentos dos direitos sociais no próximo 

item, cumpre estudar ainda que de forma breve para melhor compreensão a sua 

origem por meio das dimensões dos direitos fundamentais. 

 

Os direitos fundamentais foram divididos desta forma, pois não surgiram 

simultaneamente, mas sim com a demanda de cada época motivos pelos quais os 

doutrinadores costumam dividi-los em dimensões.  Tendo em vista que esta divisão 

esta amparada em um contexto histórico o termo correto a ser empregado é 

justamente dimensão e não geração, já que esses direitos não são substituídos e 

sim agregados a um rol subsequente.  

 

 A primeira dimensão dos direitos fundamentais   é marcada pela transição de 

um estado autoritário para um estado de  direito, e nesse sentido  busca proteger as 

liberdades individuais,  englobando também as liberdades públicas, politicas e 

civis. Tendo como titular do direito o Individuo (LENZA, 2013, p. 1028).  

 

 Já  os direitos de segunda dimensão foram influenciados por alguns 

movimentos trabalhistas que ocorreram na França  e na Inglaterra no século XIX, 

onde os  manifestantes buscavam melhores condições no trabalho e  normas 

de assistência social, a conhecida luta do proletariado.   E logo após  a primeira 

guerra mundial a fixação de direitos sociais se tornou mais clara  na sociedade 

global, direitos esses marcados  por documentos como a Constituição do México, 

Weimar na Alemanha, Tratado de Versalhes  (OIT) e até mesmo a Constituição 

brasileira de 1934  (LENZA, 2013 p.1029). 
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Os direitos fundamentais de terceira dimensão estão relacionados a grandes 

mudanças da sociedade internacional, grandes avanços na ciência e na tecnologia e 

consequentemente grandes mudanças nas relações econômicas sociais. Assim 

surgem novas preocupações tais como meio ambiente, proteção dos consumidores 

homem como um ser coletivo e fraterno. Portanto a proteção dos direitos de terceira 

dimensão esta relacionada a nacionalidade. 

 

Os direitos de quarta dimensão decorrem de uma globalização dos direitos 

fundamentais e dos direitos políticos E justamente sobre Politica que trata essa 

dimensão, tendo em vista que houve uma institucionalização do Estado Social 

incluindo os direitos a democracia, informação e pluralismo. Por fim, a quinta 

dimensão dos direitos fundamentais garante a existência dos partidos políticos 

(LENZA, 2013 pp. 1029-1030). 

 

Em que pese, vale ressaltar algo sobre as referidas dimensões. Essa divisão 

temporal histórica que deu origem a referida gama de direitos é apenas um linear 

somatório e subsequente não possui o caráter substitutivo, o que pressupõe que os 

direitos fundamentais não cheguem ao seu fim, mas que estão em um constante 

processo de aperfeiçoamento, já que estão condicionadas as mudanças sociais e o 

julgamento do que a sociedade classifica como fundamental (MENDES, 2015, 

p.138). 

 

 

2.3 Os direitos sociais e o direito à educação. 

 

 

Os direitos sociais de segunda dimensão surgiram após o grande marco da 

Revolução Industrial e a luta do proletariado em busca de melhores condições de 

vida, tais como saúde, educação e alimentação. Por esse motivo esses direitos 

merece um exame mais amplo, direitos estes inseridos no constitucionalismo do 

Estado Social (BONAVIDES, 2008, p. 564). 
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Entretanto esses preceitos de ordem social e econômica começaram a 

despontar somente depois que as constituições iniciaram sua implantação de forma 

sistemática em seu texto, iniciando esse processo pela constituição mexicana de 

1917. Sendo que aqui no Brasil a primeira a firmar direitos de ordem econômica e 

social influenciada pela constituição de Weimar da Alemanha foi a constituição de 

1934 (SILVA, 2005, p.140). 

 

Os direitos sociais que ficavam misturados com a ordem econômica nas 

constituições mencionadas anteriormente receberam cada um seu próprio 

dispositivo na constituição de 1988. Os direitos sociais receberam seu próprio 

capítulo no dispositivo constitucional o título II do capitulo II , artigo 6º a 

11, ordem econômica o título VII art. 170, e a ordem social titulo VIII, art 193. Mesmo 

não tendo sentido para tal separação entre social e econômico, pois ambos são 

interligados (SILVA, 2005, p.285).  

 

Diante disso não resta uma tarefa fácil distinguir os direitos sociais dos 

direitos econômicos, tendo em vista que os direitos dos trabalhadores na concepção 

de alguns doutrinadores  encontra-se no rol dos direitos econômicos, já que a mão 

de obra engloba a cadeia produtiva do sistema econômico. Neste sentido até 

mesmo a própria constituição de 1988  engloba esse direito como tal.  

 

Há, porem, certa distinção entre ambos, pois o direito econômico possui um 

caráter mais institucional de desenvolvimento de políticas econômicas, executando 

atividades de organização dos mercados em prol do interesse social. Em 

contrapartida o direito social se compromete com as situações subjetivas pessoais 

ou grupais de caráter concreto. Com isso podemos concluir que os direitos 

econômicos de certa forma viabilizam a realização dos direitos sociais, ademais sem 

uma boa politica econômica direcionada e impossível para o estado atingir as 

minorias que tanto carecem de amparo social (SILVA, 2005, p.286). 

 

Assim, conceituam-se direitos sociais como prestações positivas oriundas do 

estado em prol de proporcionar condições de vida mais digna as minorias, criando 
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condições materiais adequadas para que cada indivíduo alcance a plena igualdade e 

liberdade (SILVA, 2005, pp. 286-287). 

 

Este também é o entendimento  de Pedro Lenza (2013, p.1152) quanto ao 

conceito de direitos fundamentais sociais:  

 
Os direitos fundamentais de segunda dimensão, apresentam-se 
como prestações positivas a serem implementadas pelo Estado 
(Social de Direito) e tendem a concretizar a perspectiva de uma 
isonomia substancial e social na busca de melhores e adequadas 
condições de vida, estando ainda consagrados como fundamentos 
da Republica Federativa do Brasil. 

 

 Nos termos da atual carta constitucional: “São direitos sociais, a educação, a 

saúde, 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”.  Enfatizando que tais direitos possuem aplicabilidade direita e eficácia 

imediata, ainda que essa eficácia tenha que ser analisada à luz de outros direitos 

(MENDES, 2015, p. 648).  

  

Portanto, os direitos sociais são preceitos que necessitam da atuação positiva 

do estado, por meio de políticas públicas de caráter objetivo, exigindo do estado 

uma obrigação de fazer. Nesse sentido os direitos fundamentais sociais como 

direitos de defesa, são insuficientes para a viabilização de tais preceitos, surgindo à 

necessidade e obrigação do estado criar mecanismos materiais para realização dos 

mesmos. 

 

Sendo esse direito de prestação material é tido como direitos sociais de 

excelência, já que visam atenuar as desigualdades da sociedade.  Sendo ele 

dependente de regulamentação para sua eficácia assim como acontece com os 

direitos do artigo 6º da Constituição Federal, inclusive o direito à 

educação.(MENDES, 2015, p.161). 

 

Acontece que referida prestação material fica sujeita a certas condições como 

por exemplo, a situação de conjuntura econômica do país, partindo da premissa que 

o Estado necessita de recursos financeiros para financiar esses direitos.  Sendo 
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esses recursos escassos, ocasionando outra situação à colisão entre direito social e 

princípio da reserva do possível (MENDES, 2015, p.162). 

 

Nesse sentido Paulo Bonavides (2008, p.576) também enfatiza a 
problemática de falta de recursos e a dificuldade de aplicação dos direitos pautados 
no artigo 6º da CF. 

 

Passaram primeiro por um ciclo de baixa normatividade ou tiveram 
eficácia duvidosa, em virtude de sua própria natureza de direitos que 
exigem do Estado determinadas prestações materiais nem sempre 
resgatáveis por exiguidade, carência ou limitação essencial de meios 
e recursos. 

 

Ou seja, não basta à constitucionalização dos direitos, o erário precisa dispor 

de recursos para sua viabilização. 

 

Sendo essa também a opinião do  Ministro Gilmar Mendes (2014, p.628) 

quanto à realização dos direitos sociais:  

 

A dependência de recursos econômicos para a efetivação dos diretos 
de caráter social leva parte da doutrina a defender que as normas 
que consagram tais direitos assumem a feição de normas 
programáticas, dependentes, portanto da formulação de politicas 
públicas para se tornarem exigíveis. Nessa perspectiva, também se 
defende que a intervenção do Poder Judiciário, ante a omissão 
estatal quanto à construção satisfatória dessas politicas, violaria o 
principio da separação dos poderes e o principio da reserva do 
financeiramente possível. 
 

Portanto, mais uma vez nos deparamos com o principio da reserva do 

possível e sua limitação à aplicação de direitos sociais. 

 

 O termo reserva do possível busca evidenciar justamente essa escassez de 

recursos e a necessidade de fazer escolhas alocativas em prol da aplicação dos 

direitos. Assim, vale ressaltar que esta prestação devida pelo estado varia conforme 

a necessidade específica de cada individuo, ou seja, por muitas vezes dispõe mais 

recursos com uns que com vários, tornando essa prestação de serviços muito 

onerosa, como acontece em casos de proteção do direito à saúde (MENDES, 2015, 

p.642). 
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Com isso o Estado começa a obrigar-se a fazer justiça distributiva, 

escolhendo recursos para uma política social e não para outra, pautados em 

quantidades de cidadãos que serão atingidos sua efetividade e eficácia do serviço, 

tornando essas escolhas trágicas (MENDES, 2015, p. 643). 

 

Sendo essa a opinião de Ana Paula de Barcelos (2015, p.90): 

 

Vizualize-se novamente a relação existente entre vários elementos 
que se acaba de expor: (i) a Constituição estabelece como um de 
seus fins essências a promoção dos direitos fundamentais; (ii) as 
políticas públicas constituem o meio pelo qual os fins constitucionais 
podem ser realizados de forma sistemática e abrangente; (iii) as 
políticas públicas envolvem gasto de dinheiro público: (iv) os 
recursos públicos são limitados e é preciso fazer escolhas; logo (v) a 
Constituição vincula as escolhas em matéria de politicas públicas e 
dispêndio de recursos públicos. Na verdade o conjunto de gastos do 
estado é exatamente o momento no qual a realização dos fins 
constitucionais poderá e deverá ocorrer. Dependendo das escolhas 
formuladas em concreto pelo Poder Público, a cada ano esses fins 
poderão ser mais ou menos atingidos, de forma  mais ou menos 
eficiente. Ou poderão mesmo não chegar sequer a avançar 
minimamente. 

 

 Ou seja, quando os estado dispõe de recursos para viabilizar direitos, já 

pressupõe o cumprimento dos fins constitucionais, entretanto dependendo das 

escolhas do mesmo essa viabilização de direito pode se tornar ineficiente. 

 

Diante de todo o exposto pode-se observar que essa função prestacional do 

Estado como meio de viabilização dos direitos fundamentais, é justamente o 

principal motivo contra a sua própria efetivação, ou seja, a falta de recursos se torna 

o maior problema contra aplicação dos princípios sociais e o direito à educação  

(MENDES, 2015, p.632).  

 

 Portanto, não tem como levar a sério os direitos fundamentais sem levar a 

sério a escassez de recursos (HOLMES, 1999, apud MENDES, 2015 p.642). 

  

Dentre os direitos sociais de segunda dimensão, o direito à  educação se 

tornou uns dos atores mais importantes quanto  a concretização de preceitos 

elencados na Constituição Federal, principalmente para o alcance do cidadão de sua 
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dignidade humana, conforme já mencionado sem educação o cidadão não consegue 

nem mesmo concretizar outros direitos (DIAS, 2007, p.443). 

 

Levando em consideração o longo histórico do Brasil de descaso com a 

educação dos Brasileiros, sem se importar com a extensão da rede de ensino bem 

como sua qualidade, se fez necessário implantar o referido direito no texto 

constitucional por meio dos diretos sociais (MENDES, 2015, p.650). 

 

 Nesse sentido o artigo 6º do texto constitucional dispõe: “são direitos sociais 

a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção a maternidade e á infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta constituição” (BRASIL, CF 1988, Art. 6º). 

 

Não obstante a carta constitucional declara também a importância do direito á 

educação em seu artigo 205: “A educação, direitos de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, CF 1988, Art. 205). 

 

Contudo essa positivação do direito à educação não foi de inicio muito 

simples, antes de sua implementação passou por longos debates até que concluirem 

a importância do mesmo, ademais o desenvolvimento intelectual do ser humano é 

uma fator essencial para alcançar a sua dignidade humana. 

 

Nesses debates sobre positivar o referido direito, chegou-se a conclusão que 

mesmo presente em texto constitucional não seria suficiente para sua 

implementação devido a ineficiência do modelo educacional, já que por muitas vezes 

o estado fica inerte aos direitos fundamentais bem como á educação, assim 

surgindo o instrumento chamado mandado de injunção (MENDES, 2015, p. 651). 

 

Nesse sentido, além dos diretos referente à educação firmando no artigo 6 º e 

205 da constituição federal, o constituinte se preocupou em definir vários princípios 

norteadores quanto a esse direito, nos termos do artigo 206: “O ensino será 



 
  
   31 
 

ministrado com base nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola; II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e 

divulgar o pensamento, a arte e o saber; III – pluralismo de ideias e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas e de concepções 

pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; IV – 

Gratuidade do ensino público em estabelecimentos Oficias; V – Valorização dos 

profissionais da educação escolar, garantidos, forma da lei, planos de carreira, com 

ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes VII 

– garantia do padrão de qualidade; VIII – piso salarial profissional nacional para os 

profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.” Sendo que  a 

União, Estados e Distrito Federal e Municípios deverão organizar seus sistemas de 

ensino em regime de colaboração (BRASIL, CF 1988, Art, 206 e CNRES,2008, pp. 

137-138). 

 

Estabeleceu também como deverão atuar cada ente do Estado conforme os 

artigos a seguir: Os municípios aturam prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil (Art.211, § 2º) os Estados e o Distrito Federal, ensino fundamental 

e médio (Art. 211, §3). Já a União tem o objetivo de organizar a educação por meio 

do sistema nacional de ensino, financiar as instituições de ensino federais, realizar 

função supletiva redistributiva quanto à oferta igualitária de oportunidades 

educacionais, e garantir a qualidade de ensino oferecendo assistência técnica e 

financeira para os estados e municípios (Art. 11 § 1) (MENDES, 2015, p.651).  

 

Vale ressaltar que o direito a educação didaticamente é dividido em duas 

etapas, a Educação básica formada pela educação infantil (até 5 anos), fundamental 

e médio, (de  4 a 17 anos de idade), objetivando o desenvolvimento do educando 

assegurando-lhe a formação comum e preparação para o trabalho.  O segundo 

etapa trata-se da educação superior, responsável pelo pleno desenvolvimento do 

cidadão, oferecendo lhe a capacidade de pensar de forma reflexiva. Ambos fixamos 

no artigo 208 da CF (DIAS; 2007, p.449). 

 

Além dessa divisão entre educação básica e superior, o Artigo 208 também  

menciona outros  fundamentos quanto o dever do Estado: “ [...] Inciso II -  
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progressiva universalização do ensino médio, III -  atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino,  IV -  educação infantil , em creche e pré escola, as crianças  até 5 anos de 

idade, V -  acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação 

artística segundo a capacidade de cada um,  VII -  atendimento ao educando em 

todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares  de 

matéria didático – escolar, transporte , alimentação e assistência à saúde”( BRASIL, 

CF 1988, art. 208). 

 

No que tange o § 1º deste do artigo 208: “O acesso ao ensino obrigatório é 

gratuito e direito publico subjetivo”. Vale ressaltar o que verdadeiramente 

compreende o ensino gratuito obrigatório. O que nesse caso são mencionado os 

jovens com idade dos 4 à 17, (educação infantil, fundamental e ensino médio) sendo 

que o não atendimento desta disposição ou oferta irregular deste direito caberá ao 

estado responsabilização, conforme o § 2º (MENDES, 2015, p. 651). 

 

Portando, não entra no rol do ensino obrigatório e gratuito o ensino superior 

(art. 208, V).  Ou seja, a única responsabilidade do estado esta em prover 

mecanismos para que o educando consiga chegar ao nível mais alto de seu 

desenvolvimento segundo a suas capacidades (CURY, 2008, p. 296). 

  

Neste sentido dispõe o artigo 211, § 1º afirma que: “A União organizara o 

sistema federal de ensino e o dos territórios, financiará as instituições de ensino 

públicas federais e exercerá, em matéria educacional, função redistributiva e 

supletiva, de forma a garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão 

mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos 

estados, ao distrito federal e aos municípios”.  Ou seja, mesmo que Estado financie 

universidades federais e estaduais de ensino superior, a entrada do educando 

nessas instituições dependerá exclusivamente de suas capacidades de passar em 

processo seletivo qual seja vestibular (BRASIL, CF 1988, Art. 211 e  CURY, 2008, 

p.296). 
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Nesse contexto, a fim de expandir ao acesso a educação superior a 

Constituição garante o direito das instituições privadas fomentarem educação. 

Ademais, é clara a insuficiência de recursos do estado bem como sua ineficiência 

em prol da crescente demanda por educação.  Assim dispõe o artigo 209 da CF: “O 

ensino é livre a iniciativa privada, atendida as seguintes condições: I- Cumprimento 

das normas gerais da educação nacional; II – autorização e avaliação de qualidade 

pelo poder público” Portanto as instituições privadas assumem um papel extensivo 

na realização do direito a educação (BRASIL, CF 1988, Art. 209). 

 

Sobre o assunto cumpre informar ainda, que a educação superior privada 

possui sua própria autonomia dentro dos limites no Plano Nacional de Educação - 

PNE, conforme descreve o artigo 207 em seu caput garante que: “As universidade 

gozam de autonomia didática – científica administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao principio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão” (CNRES, 2008, p.140). 

 

Todavia, ainda que o Estado possibilite que entes privados fomente a 

educação pública, isso não afasta o mesmo de suas responsabilidades de assegurar 

e implementar esse direito, bem como o comprometimento de ampliação. Ou seja, 

assim como dispõe o artigo 209 inciso I e II, o ente privado tem a obrigação de se 

comprometer com a qualidade e eficiência do ensino, a fim de evitar que tal direito 

transforme-se em apenas uma atividade de comercio, por esse motivo as instituições 

privadas de educação estão condicionados a testes de qualidade bem como 

fiscalização continua (CNRES, 2008 p. 140). 

 

 Nesse sentido, sabendo a importância dos direitos sociais que em geral 

necessitam da promoção e proteção do estado, quais sejam de cunho material, 

principalmente o direito a educação. O legislador preocupado com eficácia deste 

direito e a escassez de recursos disponíveis pelo estado elencou a regra de receita 

vinculada como meio de proteção (BARCELOS, 2016, pp.89-90). 

 

A receita vinculada obriga que parte da arrecadação de tributos auferida pelo 

estado terá um percentual mínimo pré-fixado que deverá ser gasto com o 
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desenvolvimento da educação.  Assim, declara o artigo 212 da Constituição: “A 

União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os estados, o Distrito 

Federal e Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferência, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino.” Salientando que aquela parcela transferida da União 

aos demais entes ou do Estado para os municípios não conta nesse percentual 

(BRASIL, CF 1988, Art. 212). 

 

Diante o exposto resta claro o objetivo desse artigo, condicionar o estado a 

manter os investimentos em educação, e não destinar receitas a outros objetivos 

diversos deste. Além disso, evitar que consequentemente as escolas e o ensino 

público se tornem precários (DAVIES, pp.97-98). 

 

 O constituinte além de instituir receita vinculada para educação, também se 

preocupou em seu artigo 214, inciso IV firmar que os investimentos em educação 

devem ser proporcionais ao PIB (Produto Interno Bruto). O PIB representa toda a 

riqueza do país, assim se o crescimento e desenvolvimento econômico esta em 

ascensão, consequentemente a aplicação em educação será compatível com esse 

crescimento ocasionando sua expansão (BRASIL, CF 1988, Art. 214). 

 

Essa medida garante investimentos educacionais condizentes com a 

conjuntura econômica do país, aplicando-se mais recurso para implementação e 

expansão do direito á educação. Sendo que essa relação se torna interdependente, 

pois quanto mais investe na educação, mas retorno econômico em forma de 

inovação e melhorias para o estado ela trás, gerando assim o tão sonhado 

desenvolvimento do país (AMARAL, 2011, p.1). 

 

No quesito aplicação de políticas públicas os três poderes constituem atores 

de suma importância, o legislativo criando e regulamentando os direitos 

fundamentais sociais, o Executivo voltado a sua aplicação conforme os preceitos 

legais e o judiciário na defesa desses direitos em caso de omissão do estado ou 

inércia do poder legislativo (MENDES, 2015, p.147). 
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O poder executivo possui um papel muito relevante na disseminação dos 

direitos sociais, principalmente na universalização do direito a educação tendo em 

vista sua capacidade técnica e obrigação pautada na constituição federal para 

implementação desses direitos, infelizmente nem sempre é o que acontece 

(MENDES, 2015, pp.149-150). 

 

 Em caso de omissão do Estado pela via administrativa o cidadão busca as 

vias judiciais que são responsáveis pela proteção do direito e sua viabilização. 

Sendo que o ato do judiciário agir de forma remediadora acaba tornando-se muito 

custoso para o estado, ademais o mesmo precisa dispor de tempo e de recursos 

para essa efetivação de direito o qual já deveria ser viabilizado por meio do poder 

executivo, recursos esses que já são escassos e que agregam mais valor quando da 

necessidade da intervenção do judiciário. 

 

Pois no momento em que o judiciário busca para si a responsabilidade dos 

direitos fundamentais dada a inércia do executivo, surge um novo problema, por 

exemplo no direito educação onde a defesa do direito individual do cidadão retira 

recursos que deveriam ir para a proteção universal do referido direito, com isso o 

estado gasta ainda mais recursos de forma ineficaz.  

 

Por esse motivo o poder executivo deve desenvolver suas funções de 

implementação do direito à educação de forma mais consciente, eficaz e racional, 

pensando estrategicamente como atingir uma quantidade maior de pessoas 

gastando menos recursos. Evitando assim as escolhas alocativas que acarretam 

prejuízos a toda coletividade (MENDES, 2015, pp. 152-153). 

 

Enfim o poder judiciário de certa forma só esta cumprindo seu papel técnico 

de resguardar os direitos fundamentais, entretanto essa situação sempre deve ser 

vista como ultima opção já que como mencionado cabe ao executivo implementar 

políticas públicas. Sendo que a omissão ou inadequação importará em 

responsabilidade do erário (CEZNE, p. 120). 
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Neste sentido dada as omissões do estado e os altos custos para distribuir os 

direitos sociais, a tributação extrafiscal constitui uma boa ferramenta de 

condicionamento de condutas em prol da realização desses direitos (educação), 

além de custar menos para os cofres do estado.  

 

3 EXTRAFISCALIDADE 

 

3.1 Apontamentos sobre a extrafiscalidade 

   O Estado compreende uma estrutura organizada politica, jurídica e social 

dentro de um território delimitado, pautado em uma constituição escrita. O qual 

devido ao seu poder de coerção é o responsável pela organização e pelo controle 

social, o que consequentemente lhe atribui finalidades especifica. 

 Sendo as finalidades do estado àquelas pautadas no artigo 3º da Constituição 

Federal: “São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, estado 

democrático de direito, a) construir uma sociedade livre, justa e solidária; b) garantir  

o desenvolvimento  nacional;  c) erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sócias e regionais; d) promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

(BRASIL, CF 1988, Art 3º e CAVALHO; 2011, p.1) 

Neste sentido, Vitorino Cassone (2013, p.5) afirma que a finalidade do Estado 

compreende:  

O Estado desenvolve atividades politicas, econômicas, financeiras, 
administrativas, educacionais, policiais, que tem por fim regular a 
vida humana em sociedade, Por isso a finalidade essencial do estado 
é a realização do bem comum 

 

Em outras palavras, o estado necessita de receitas para sua existência, as 

quais são auferidas por meio da tributação com o intuito de realizar os fins sociais e 

suas responsabilidades. Deste modo o tributo é inegavelmente a receita contra a 

estatização da economia (CALMON, 2004, p. 448). 
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Conforme dispõe o artigo 3º do Código Tributário Nacional - CTN: “Tributo é 

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” (BRASIL, CF 1988, Art. 3º). 

Neste caso o legislador, enfatiza a característica pecuniária, pois prestação 

deve ser em dinheiro, moeda corrente do país, já que não há como estabelecer 

associação entre tributo e obrigação que não seja pecuniária (SABBAG, 2009 p.62). 

Considerando a tributação, podemos dividi-la em duas funções distintas. A 

primeira a tributação fiscal que objetiva retirar patrimônio dos particulares destinados 

a necessidades públicas do estado. Sendo a segunda função a tributação 

extrafiscal, o qual o estado não busca o fim arrecadatório e sim ordenar a economia 

e as relações sociais, dentre elas realizar os objetivos da república conforme já 

mencionado no presente texto (CORATO; 2016, p.2). 

Portanto a extrafiscalidade, se torna um dos meios mais eficazes na 

implementação de direitos, assim cumpre mencionar sua origem. 

A origem da extrafiscalidade não é uma tarefa muita fácil de retratar, mas 

houve algumas passagens históricas marcantes que apontam seu surgimento, 

sendo que em todas essas passagens há o contexto do governo em busca de atingir 

objetivos por meios fiscais e extrafiscais. 

 No período pós guerra alguns lugares da Europa foram destruídos por motivos 

bélicos, assim surgiram diversas formas de incentivo para  a reconstrução do país 

por meio do uso extrafiscal dos impostos. Bem como na Alemanha da república de 

Weimar na década de 20, onde também foram utilizados recursos sob forma de 

incentivos fiscais com o objetivo de reconstruir o país (BERTI, 2009, p. 47). 

Já em um passado um pouco mais distante, também houve noticias de 

algumas medidas que depois foi convencionado chamarem de extrafiscalidade.  Os 

incentivos fiscais estabelecidos pela coroa portuguesa e espanhola a fim de financiar 

as viagens de expedição em busca de novas terras pelos navegadores.  Bem como 

os incentivos fiscais dados pelos ingleses e holandeses para colonizarem novas 

terras em nome da coroa. 
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 Ou seja, a partir do momento que descobriram o tributo e a relevância do 

mesmo para financiar o estado e seus gastos, consequentemente descobriram o uso 

da função extrafiscal dos tributos para as mais diversas possibilidades, tais como, 

povoamento de colônias, a descoberta de novas terras, o desenvolvimento e 

investigações cientificas dentre outras (BERTI; 2009, p 48). 

O fato é que as extrafiscalidade sempre se fez presente mesmo que com 

intensidades distintas. 

No entanto não há como falar de função extrafiscal sem mencionar o estado 

social. Trata-se de um processo histórico de inúmeras transformações o qual passou 

essa forma de organização de poder político, que hoje conhecemos por Estado.  

Foram muitas lutas e conquistas até o atual Estado contemporâneo, onde a 

extrafiscalidade se faz presente (BERTI, 2009, p.48). 

Esse estado social antes de chegar aos moldes atuais, passou por algumas 

fases tais como: Estado Antigo na Grécia e Roma, o Estado Medieval, o Estado 

Moderno e finalmente o Estado Pós Moderno ou Contemporâneo. Sendo este 

estado contemporâneo justamente o grande propulsor dos direitos fundamentais e 

de segunda geração, ou seja, dos direitos sociais (BERTI, 2009, p. 50). 

Na fase do Estado contemporâneo, pós segunda guerra mundial  juntamente 

com a  nova preocupação do estado com as necessidades emanadas do seio social, 

que surge o estado social,  fortemente impulsionado pela política norte-americana do 

Welfare States, ou Estado do Bem estar. 

Entretanto, até a década de setenta, o Estado Social foi caminhando bem, com 

muitos incentivos fiscais, tais como programas contra miséria a fome, abandono de 

idosos, tráfico de drogas e violência urbana.  Até que nas décadas de oitenta e 

noventa devido a crise originada pela interdependências dos mercados agravaram 

ainda mais os problemas eminentes do erário, abrindo ainda mais espaço para a 

tributação extrafiscal devido a falta de recursos (BERTI; 2009, p.51). 

 Não obstante somente com a consolidação do estado social, o governo 

percebe as grandes responsabilidades que tendem a assumir para com a sociedade, 

dentre elas melhorias para suprir carências sociais. Consequentemente a 
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importância e a necessidade de instrumentos políticos legais econômicos para essa 

empreitada (BERTI, 2009, p 40). 

 Ou seja, como já mencionado a constituição deixa claro em seu texto as metas 

para prover desenvolvimento nacional e justiça social.  Por esse motivo a tributação 

torna-se um poderoso instrumento para o estado intervir sobre a economia.  Pois 

para um estado moderno as finanças públicas não são apenas um meio de 

assegurar a arrecadação de tributos, mas também uma ótima forma de intervenção 

social (Extrafiscalidade) (ARAUJO, 1997, p.4). 

Em outras palavras a função extrafiscal do sistema tributário significa transpor 

barreiras, ultrapassar o mero fim arrecadatório mediante exercícios das 

competências tributárias. E abrir mão da função essencial do tributo em prol de 

objetivos de grande relevância social e econômica, trata-se da supremacia do 

interesse público sob o particular (BERTI, 2009, p.41). 

Deste modo, o estado consegue condicionar os particulares a caminharem em 

determinado sentido, qual seja estimular condutas especificas com o fim de atingir 

um objetivo de grande relevância, onerando ou desonerando tributos (BERTI, 2009, 

pp. 42-43). 

Esse também é o entendimento de Misael A. M. Derzi em releitura da obra de 

Aliomar Balleiro, segundo ele conceitua o tributo extrafiscal aquele que se afasta 

prioritariamente dos meios financeiros de prover e custear o estado.  Visando antes 

ordenar a propriedade de acordo a função social, intervindo na economia em busca 

de realizar o estado social.  Portando a conduta extrafiscal permite ao legislador 

tributário a faculdade de estimular e desestimular comportamentos, de acordo com 

os interesses da coletividade, utilizando de uma tributação progressiva ou 

regressiva, ou ainda pela concessão de incentivos fiscais (DERZI; 1999, p.576). 

Entretanto cabe frisar que a função extrafiscal não significa deixar de arrecadar 

tributos, o erário continua a arrecadar porem com uma destinação mais social 

econômica.  A partir desses tributos extrafiscais os estado e os entes públicos 

podem buscar redução dos gastos, por exemplo, na conservação do meio ambiente 

por meio de tributos ambientais, ou na saúde com impostos sobre o álcool e tabaco 

(BUFFON e BASSANI; 2013, pp. 262-263). 
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Segundo Balleiro, um bom exemplo de incentivo fiscal são as taxas 

alfandegarias na importação de mercadorias que já existem há muito tempo, ainda 

salienta que o objetivo dessas taxas nunca foi a arrecadação e sim equilibrar a 

balança comercial e principalmente proteger a indústria (BALLEIRO, 1998, p.19). 

O mesmo acontece com o Imposto de produtos Industrializados – IPI e o 

Imposto sobre Operações Financeiras - IOF, que claramente possuem conotação 

extrafiscal, tanto que a Constituição os exclui da regra da anterioridade anual, 

permitindo assim suas alíquotas sejam modificadas pelo poder executivo dentro dos 

limites da lei.  O IPI visa proteger a indústria nacional e o IOF busca intervir no 

domínico econômico e regular por meio de estímulo e desestimulo de compra de 

moeda estrangeira a fim de valorizar a moeda nacional assim regular o mercado em 

geral (BUFFON e BASSANI, 2013, p. 264). 

Já os Impostos Sobre Propriedade Territorial Rural – ITR e o Imposto Predial e 

Territorial Urbano – IPTU, estão vinculados à função social da terra, ou seja, a 

destinação que o indivíduo da para a mesma, por esse motivo sofrem 

progressividade no tempo (BERTI; 2009, p.46). 

De qualquer forma, as hipóteses da extrafiscalidade não se limitam apenas as 

referidas, até porque toda imposição fiscal de certa forma também implica em 

intervenção do estado, mesmo na função meramente arrecadatória, ademais os 

impostos tem a função de manter os Estado e suas finalidade por meio dos 

impostos, a função extrafiscal se torna um opção a mais para erário (BUFFON, e 

BASSANI, 2013 p, 265). 

 Por fim, vale ressaltar que essa capacidade do Estado de intervenção no 

domínio econômico e social por meio da função extrafiscal do tributo esta pautada 

em parâmetros e limitações constitucionais o qual o constituinte preocupou-se em 

fixar. O legislador se preocupou tanto com a criação do instituto da extrafiscalidade, 

quanto com as regras especificas e reguladoras deste mecanismo, justamente a fim 

de estimular seu uso de forma mais eficaz (BERTI, 2009 p. 46-47). 

No que tange os referidos benefícios fiscais, é comum que a extrafiscalidade 

esteja determinada nas constituições o que é um fator positivo. Contudo esses 

benefícios fiscais não podem acarretar uma quebra total do principio da capacidade 
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contributiva ou mesmo desconsidera-lo o que significaria uma discriminação 

injustificável bem como uma inaceitável exclusão do dever fundamental de pagar 

impostos  (BUFFON e BASSANI, 2013 p, 267). 

 Neste sentido o dever fundamental de pagar tributos não deve ser quebrado, 

pois trata-se da solidariedade que esta intimamente ligada ao principio da cidadania. 

Pois ser cidadão significa cumprir deveres, quais sejam pagar tributos, o que 

também sugere ter direitos, portanto não aceitar a dispensa de arrecadação. 

Com isso os incentivos fiscais necessitam se afastar de motivos obscuros e de 

interesses políticos, pautando-se apenas na busca pelo bem comum a todos 

tornando a isenção algo positivo (BUFFON e BASSANI, 2013 p.268). 

Deste modo conclui-se a arrecadação de tributos é muito importante para 

assegurar os preceitos do Estado Social, bem como sua utilização de forma mais 

eficaz e racional. Neste sentido a função extrafiscal do tributo se torna uma ótima 

maneira de intervenção no domínio econômico, fomentando condutas variadas em 

prol de implementação de direitos, tais como saúde, cultura educação dente outros 

(BERTI, 2009. p. 42). 

 

3.2 Princípio da Solidariedade 

 

 A concepção de solidariedade existe desde os primórdios da sociedade. O 

grande filósofo Aristóteles em suas passagens, afirma que o homem não é um ser 

que vive isolado, o mesmo nasceu para viver em sociedade. Essa condição de 

coletividade é inerente a pessoa humana a ponto ser inevitável dela fugir, o que 

pressupõe que ser solidário é viver em sociedade (DINIZ, 2007, p.1). 

Na Grécia antiga, a sociedade pensava em sua existência como um ideal 

solidário, eles já possuíam um natural sentimento de colaborar com os menos 

favorecidos. Entretanto, com a ascensão das sociedades mais complexas, a 

codificação das leis, após a Revolução Francesa e os pensamentos iluministas as 

solidariedade foi deixada de lado. Sendo introduzido o método analítico de fracionar 
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fenômenos para compreender o comportamento do todo, ou seja, o método favorece 

a igualdade formal em detrimento da igualdade material, sendo que dessa forma a 

efetivação verdadeira da igualdade não acontece (BAPTISTA, 2011, p.63). 

O grande sociólogo Émile Durkein, dividiu a solidariedade em duas formas: 

Dentro a concepção orgânica ocorre um processo de individualização, onde cada 

individuo possui um papel dentro da divisão do trabalho social, consequentemente a 

consciência coletiva tem seu poder reduzido criando uma condição de sociabilidade 

onde os indivíduos se unem não porque se sentem semelhantes, mas sim porque 

são interdependentes, já na concepção mecânica, o indivíduo esta ligado 

diretamente com o corpo social, sempre preocupado acima da sua consciência a 

prevalência da consciência coletiva. Onde o desejo de uma se torna o desejo do 

grupo criando assim uma sociedade mais coesa e colaborativa (SOUSA ARAUJO, 

2015, p.55). 

Ou seja, surge um novo tipo de solidariedade com advento da concepção 

orgânica, uma nova organização social baseada em uma consciência individual livre 

onde procuramos a companhia de quem pensa e sente como nós (QUARESMA, 

2005, p.2). 

 Ainda sobre a noção de solidariedade Marcio A. V.Diniz (2007, p.2) diz:  

 

A solidariedade implica, por outro lado, a co-responsabilidade, a 
compreensão da transcendência social das ações humanas, vem a 
ser, do co-existir e do con-viver comunitário . Percebese, aqui, 
igualmente, a sua inegável dimensão ética, em virtude do necessário 
reconhecimento mútuo de todos como pessoas, iguais em direitos e 
obrigações, que dá suporte a exigências recíprocas de ajuda ou 
sustento. A solidariedade, desse modo, exorta atitudes de apoio e 
cuidados de uns com os outros. Pede diálogo e tolerância. 
Pressupõe um reconhecimento ético e, portanto, co-
responsabilidade. Entretanto, para que não fique estagnada em 
gestos tópicos ou se esgote em atitudes episódicas, a modernidade 
política põe a necessidade dialética de um passo maior em direção à 
justiça social: o compromisso constante com o bem comum e a 
promoção de causas ou objetivos comuns aos membros de toda a 
comunidade 
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Com a falência do Estado Liberal e a crescente desigualdade social, o principio 

da solidariedade firmou-se novamente. Pois com a filosofia liberal, qual seja o 

desenvolvimento econômico, não há como deixar os cidadãos a mercê das leis do 

mercado, o que acarreta a intervenção no estado na vida das pessoas para garantir 

uma vida digna a todos (BAPTISTA, 2011, p.64). 

Neste sentido a consolidação do Estado Social como componente necessário 

do Estado de Direito decorre de uma crise pelo qual o estado liberal burguês sofreu 

durante o século XX. Tendo em vista que devido à crença liberalista da “mão 

invisível” para um sistema politico e econômico gerou grandes resultados no 

crescimento econômico, todavia esse mesmo desenvolvimento acarretou muitos 

problemas sociais à comunidade com um todo. 

 Ou seja, o capitalismo ao condicionar desenvolvimento econômico também 

afasta a possibilidade de igualdade e justiça social. O que nos remete a importância 

da função extrafiscal dos tributos para implementar direitos, ou seja a solidariedade 

traz mais que conteúdos materiais específicos, devido sua carga de valor ético e 

jurídico de caráter abstrato. Portanto positivado ou não em uma constituição não 

resta duvida que um dever moral do cidadão (BAPTISTA, 2011p. 64). 

Nesse sentido o principio da solidariedade compreende a junção do poder 

público, sociedade civil organizada e a constituição, que acolhe o pluralismo social 

politico bem como a dignidade humana como princípios essenciais. Sendo a 

dignidade humana primordial quanto a implementação de diretrizes ideológicas, 

politicassem prol da solidariedade social.   

Vale ressaltar que mesmo a solidariedade fazendo parte dos direitos de 

terceira dimensão, não tem como separa-la da segunda dimensão que inclui direitos 

sociais tendo em vista que esse princípios busca regular as desigualdades sociais. A 

respeito disso, diverso das liberdades públicas, o direito econômico, sociais e 

culturais, já pressupõe a desigualdade entre os cidadãos que por muitas vezes não 

tem as oportunidades necessárias para alcançar tais direitos (DINIZ; 2007 p. 4). 

 Tendo em vista que a constituição de 1988 implantou várias normas de caráter 

social em seu texto, bem como o principio da Solidariedade. O principio da 

Solidariedade foi fixado de forma implícita conforme dispõe o artigo 3º, inciso I.  
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Onde dispõe que um dos objetivos fundamentais da Republica Federativa do Brasil 

é a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Preceitos esses emanados 

da revolução Francesa, liberdade Igualdade e Fraternidade (BRASIL, CF 1988, 

art.3º). 

Ainda cumpre ressaltar que foram fixados no texto constitucional vários artigos 

destinados a justiça Social tais com: Artigo 3º, Inciso I, “construir uma sociedade 

livre, justa e solidaria; Artigo 170, caput, “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...”;  e artigo 193, “ a ordem 

social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a justiça 

sociais”.  Além de fixar também o principio da igualdade com base nos artigos  5, 

caput, 7º, inciso XXXIV; 14 caput, 37º, inciso XXI; 150, inciso II; 196, caput; e 206 

caput todas da constituição federal.   Sendo todas essas previsões  no texto 

constitucional a forma material do Estado de Direito, em que se firma a solidariedade 

social oriunda do Estado Social (BAPTISTA, p.66, 2011). 

Portanto a constituição federal se faz expressa quanto á proteção da justiça 

social e principalmente na redução de desigualdades sociais. 

Sendo assim o Estado Democrático do Direito busca basicamente a proteção 

justiça social, consequentemente a redistribuição de renda e igualdade de chances a 

todos, ou seja, capacidade existencial, econômica, cultural para viver e trabalhar de 

forma razoável.  Ou seja, com segurança social somado a serviços públicos básicos 

de qualidade; agua, luz, transporte, educação, saúde e etc, Bem como assistência 

social; auxilio ao mínimo existencial a fim de garantir a dignidade humana. 

Nesse sentido, o artigo 3º, inciso I da Constituição em busca de construir uma 

sociedade livre justa e solidaria, necessita unir os dois valores máximos do estado, 

Liberdade para o Estado de Direito e Solidariedade para o Estado Social, resultando 

no ideal de justiça, demostrando o espirito solidário da nossa constituição 

(BAPTISTA, 2011, p.67). 

Por esse motivo, não resta duvida sobre a necessidade de criação de normas 

ou instrumentos para efetivação das referidas proteções, já que a falta delas seria 

uma negligencia a esse dever. Ademais o 1º da Constituição significa a reunião do 
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Estado Democrático de Direito, com cunho de protetivo da propriedade e da 

liberdade, por outro lado o Estado Social, com intuito modificador da realidade em 

função da isonomia , da solidariedade etc.  Entretanto não deve haver prevalência 

de nenhum dos dois conjuntos mas sim ponderar e avaliar cada caso concreto( 

BAPTISTA, p. 67, 2011). 

O objetivo do principio da capacidade contributiva esta em tratar todos os 

contribuintes iguais, sendo que a solidariedade social só é alcançada quando 

derivada da igualdade e fraternidade conforme mencionado anteriormente.   Nesse 

sentido somente aplicando esse principio que podemos recuperar o sentimento de 

solidariedade social da tributação (BAPTISTA, 2011, p.68). 

 Assim, o preceito de capacidade contributiva, busca que o peso dos impostos 

seja distribuído entre os cidadãos de acordo com a capacidade de cada um de 

contribuir devido a sua renda, patrimônio dentre outros fatores.  

Deste modo, partindo da ideia que o Estado Democrático do direito é também 

um estado tributário, cujo a aplicação dos Objetivos da República, quais sejam fins 

sociais necessitam de recursos financeiros,  conclui-se que  com base na 

solidariedade genérica, pautado no Artigo 3º da Constituição que cada cidadão 

tenho o dever moral de contribuir para esse objetivo, afim de financiar o Estado 

Social  e Tributário de Direito 

Entretanto se não há riquezas para tributar do cidadão o mesmo será  

beneficiado pela solidariedade social, já que o Estado Social Protege o mínimo 

existencial, pois sem esse preceito é impossível cogitar a existência do principio da 

capacidade contributiva (BAPTISTA, 2011 p. 69). 

 Em outras palavras o principio da capacidade contributiva deve cessar no 

momento em que interfere no mínimo existencial do contribuinte, tendo em vista que 

interfere da subsistência e dignidade da pessoa humana.   A respeito dispõe o artigo 

145, § 1º as CF/88: “ 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 
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rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte” (BRASIL, CF 1988, art. 

145.§ 1º). 

Vale ressaltar que a solidariedade genérica firma-se também por meio de 

normas tributarias extrafiscais. Por exemplo, incentivos a empresas da zona Franca 

de Manaus, tem cunho fiscal já que visa reduzir as desigualdades regionais, sendo 

esse um dos objetivos da solidariedade.  Como já mencionado anteriormente a 

tributação extrafiscal cumpre essa tarefa condicionando condutas em objetivando 

melhorias no campo social. 

  Outro exemplo é o imposto de renda com alíquotas progressivas o qual visa a 

redistribuição de renda, já que tributa a renda conforme os ganhos.  Ou ainda com 

aumento das receitas tributárias para investimento destinado a população mais 

carente.   E assim a desoneração dos mais carentes ocorre quando o governo onera 

os mais abastados, por meio da progressividade do imposto (BAPTISTA, 2011, pp. 

70- 71). 

A interpretação da capacidade contributiva sobre o enfoque da solidariedade 

social tratar-se do viés da capacidade econômica do contribuinte, já que o 

contribuinte é o elo entre a solidariedade e o tributo.  Ou seja, a capacidade 

econômica de tributar possui uma característica muita clara, o aspecto limitativo, e 

desrespeitar esse preceito se torna um ato confiscatório, tributação abusiva 

desrespeitando o mínimo vital do contribuinte. 

Sendo esse o verdadeiro motivo de existir controles quanto à função do ente 

tributante, para proteger determinados princípios que atacam diretamente o 

contribuinte menos favorecido. 

Portanto o que se espera do Direito Tributário nada mais é que conjuntos de 

normas, impostos que respeite a capacidade econômica, onde esta firmada a 

solidariedade social.  Neste ponto o ideal perseguido quanto a ponderação de 

valores se realização ao ponto que valorizamos mais a solidariedade social, constitui 

um principio fundamental, do que valorizar mais a arrecadação, ou seja a tributação 

não é apenas um instrumento técnico mas sim  uma viabilizador da dimensão do ser 

humano (BAPTISTA,  2011, p. 71). 
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 Por fim, a solidariedade social deve sempre orientar a produção e aplicação da 

tributação dentro do Estado Social. Pois só assim poderá o estado garantir os 

direitos básicos de todos conforme preconiza a constituição federal.  Por esse 

motivo a solidariedade social se torna muito importante dentro do cenário social. 

Ou seja, a solidariedade além de ser respeitada deve ser buscada por meio da 

tributação, já que com o principio da capacidade contributiva é possível atingir a 

igualdade e consequentemente a solidariedade.  Portanto, não ha fundamentos para 

não respeitar a capacidade contributiva e a solidariedade em prol de uma vida mais 

digna a todos (BAPTISTA, 2011, pp. 71-72). 

 

3.3 Princípio da Igualdade e a extrafiscalidade 

 

A busca frenética para concretizar o princípio da igualdade sem a real 

concepção de arbitrariedade levaram a ideias deturbadas do senso de justiça. 

Fugindo das premissas mencionadas por Aristóteles, que busca tratos paritários aos 

iguais e tratos díspares aos desiguais baseada na desigualdade existente. 

(VELLOSO, 2010, p.53) 

Nesse sentido cumpre ressaltar alguns conceitos referente a igualdade para 

melhor entendimento.  

Quanto o conceito de igualdade pode ser dividido em duas linhas, a igualdade 

formal e a igualdade material. Compreendo a igualdade formal justamente aquela 

firmada em texto de lei conforme o artigo 5º da constituição “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 [...].” (BRASIL, CF 1988, Art. 5º) 

        Nesse sentido a igualdade formal compreende a proteção pautada em texto de 

lei o “dever ser” da concepção igualitária, em contra partida a realidade material são 

os esforços que o governo empreende para fixar a igualdade de forma plena.  
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Todavia conforme menciona Walter Claudius Rothenburg (2008, p.84): 

 

Nessa diferenciação entre igualdade formal (de direito) e material (de 
fato), reproduz-se a distância entre o esperado (no plano normativo) 
e o acontecido (no plano da realidade), e a distinção corresponde a 
uma suposta diferença entre teoria (igualdade formal) e prática 
(igualdade material). “O princípio de igualdade formal arriscar-se-ia, 
de fato, a permanecer (ao menos em parte) uma pura afirmação 
teórica, se não fosse integrado pelo de igualdade substancial. 

 

Portanto mesmo que exista algumas dificuldades para a implantação da 

igualdade no plano material, o fato desse direito ter sido fixado no texto 

constitucional já é uma grande avanço para os direitos do homem, ademais é o 

primeiro passo para sua implementação, com isso tanto a igualdade formal como a 

material corresponde a igualdade (ROTHENBURG, 2008, p.85). 

Não obstante, a liberdade tem uma tendência ao tratamento paritário atuando 

fora do âmbito conceitual de justiça, mas como uma presunção relativa segundo o 

qual não se pode justificar um tratamento desigual. Portanto se não há um 

fundamento suficiente para permitir um tratamento desigual, então fica ordenado o 

tratamento igual. Ainda, se um fundamento é fundamento suficiente para autorizar 

um tratamento desigual, quando em razão deste a desigualdade não será arbitrária 

(VELLOSO, 2010, p. 57). 

Em outras palavras, o princípio da igualdade que afirma a igualdade de todos 

perante a lei, vai muito, além disso.  Pois assim como é possível obter a igualdade 

tratando todos de forma igual, também pode alcançar os objetivos constitucionais 

por meio de tratamento desigual dentro dos limites legais, principalmente na redução 

de desigualdades sociais (SICCA, 2004, pp. 214-215). 

Sendo esse o entendimento de Alexy, onde afirma que por muitas vezes as 

desigualdades de direito pode se tornar uma ótima ferramenta para alcançar a 

igualdade de fato, alterando efetivamente a realidade material (ALEXY, 1993, 

pp.404-409, apud ROTHENBURG, 2008, p. 86). 

Entretanto o principio da igualdade por meio desigual deve ser realizado de 

forma cuidadosa, o que justifica a necessidade de controlar a proporcionalidade das 
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normas tributárias, bem com a função extrafiscal, tendo em vista que refletem 

diretamente no direito à liberdade bem como todos os direitos fundamentais. 

Ademais como os demais direitos fundamentais o direito á igualdade também 

suportam intervenções, as quais devem ser avalizadas por meio da arbitrariedade e 

do mandado de proporcionalidade (VELLOSO, 2010, p.248). 

Trata-se por proporcionalidade uma regra de interpretação do direito, 

geralmente utilizada quando o estado no ato de aplicação de direito fundamental de 

caráter coletivo resulta em restrição de outros direitos fundamentais. Portanto, a 

regra da proporcionalidade busca evitar que nenhuma restrição de diretos tome um 

rumo desproporcional, o que culmina ao ato estatal passar pelos exames da 

adequação, na necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito (DA SILVA, 

2011, p. 2). 

Nesse sentido também descreve Andrei Pitten Velloso (2010, p.249) sobre o 

mandado de proporcionalidade:  

 

O mandado de constitucionalidade constitui norma jurídica implícita 

de qualquer sistema jurídico comtemporâneo [...] Tal mandado se 

destina a solucionar os conflitos estabelecidos entre princípios 

jurídicos. Sob uma ótica metodológica, qualifica-se como uma 

metanorma, norma de segundo grau que serve para solucionar os 

conflitos normativos. 

 

Ou seja, a proporcionalidade é o meio de solucionar os conflitos entre os 

princípios, que são normas que obrigam que algo seja feito na maior medida 

possível dentro das possibilidades jurídicas, são mandados de otimização (DA 

SILVA, 2011, p. 3). 

 

O controle de proporcionalidade deve ter os fins almejados e os meios para 

atingi-los baseado nos preceitos constitucionais. E devem preencher outras 

condições como já mencionado, adequação, necessidade, e proporcionalidade em 

sentido estrito. Portanto a medida extrafiscal em desacordo com esses requisitos 

não preenche seu fim, quais sejam implementação de direitos (VELLOSO, 2012, 

p.250). 
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A Adequação é averiguação da aptidão da medida para alcançar a sua 

finalidade, nesse sentido a medida restritiva deve ser apta para alcançar a 

finalidade, esquivando-se de medidas restritivas que não cumpram essa função.  

A inadequação pode ser absoluta ou relativa, sendo absolutamente inadequado 

quando não prover condição alguma de atingir o fim necessário, ou seja o meio não 

serve de nada para realizar o fim.  Ainda existe a inadequação absoluta oculta, onde 

o fim almejado esta oculto diverso do declarado. Já as medidas relativamente 

inadequadas que levantam questionamento levantam questionamentos de maior 

alcance pratico. Essas medidas são aptas para alcançar o fim, mas não de forma 

total se mostrando capazes em graus limitados.  

Tendo em vista que a maioria das leis tributárias é regular, vários fatos podem 

ser considerados inadequados para grupos reduzidos de situações. Ou seja, se não 

pode usar a medida menos lesiva e favorável à igualdade, caso já há um medida 

melhor que a pautada pelo legislador, essa deve ser considerada inconstitucional, 

por ser contra o mandado da constitucionalidade (VELLOSO, 2010, pp. 251-252). 

Com isso após superar o fenômeno da adequação, a analise da necessidade é 

necessária.  Regra a qual impõe o uso da medida menos restritiva ao direito 

fundamental, sendo que seja mais eficaz na promoção do fim acolhido pelo 

legislador. Sendo assim é proibido aplicação de medidas desnecessárias e mais 

lesivas, tomando como base sempre que houver medidas alternativas igualmente ou 

mais adequadas, o legislador não poderá escolher a que implique em restrição mais 

pesada à igualdade tributária (VELLOSO; 2012, pp. 2525-253). 

Assim quando há meios alternativos ao já escolhido cabe essa regra, a qual 

esta fundada em três etapas, a) a existências de meios alternativos, b) a intensidade 

da realização do fim, c) a intensidade da restrição aos bens jurídicos contrapostos à 

realização de tal fim (VELLOSO; 2012, pp. 252-253). 

Por fim a proporcionalidade stricto sensu, analisa os conflitos dos princípios em 

situações específicas.  Portanto, quando o princípio da isonomia tributária entra em 

colisão com outros princípios constitucionais, o conflito deverá ser solucionado 

mediante ponderação, levando em conta o reflexo de cada principio no caso 

específico. 
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Com base na teoria a ponderação elaborada por Alexy, quanto maior o grau de 

restrição de um determinado princípio, na mesma medida deverá ser a importância 

pra realização de outro. Assim, quanto mais afeta à igualdade tributária, mas se 

torna necessário o princípio contraposto no caso específico (ALEXY,1993, apud, 

VELLOSO, p.254). 

Assim, vale ressaltar a importância dessas medidas para função extrafiscal dos 

tributos, pois em razão das acentuadas disparidades de trato resultante da 

tributação, se faz necessário um controle de constitucionalidade por meio do 

mandado de proporcionalidade. 

Com isso, quando da existência de colisão entre direitos fundamentais a serem 

aplicados por meio da extrafiscalidade com o direito à igualdade, deve ser basear no 

mandado de proporcionalidade. Ou seja, analisar a necessidade da norma 

extrafiscal devido à falta de norma ou da existência de norma mais severa e ineficaz, 

adequar a norma para suprimir essas normas gravosas a fim de atingir o fim 

almejado, bem como se pautar na proporcionalidade da norma, ou seja a criação da 

norma extrafiscal deve ser mais forte e sustentável que o princípio da igualdade 

(VELLOSO, 2012, pp.314,316). 

Portanto, a extrafiscalidade pautada nas medidas mencionadas se torna um 

grande fator de mudança social bem como na área educacional cerne do presente 

estudo.  Tendo em vista alguns programas de incentivo fiscal em prol da educação, 

por exemplo, PROMUBE (Programa Municipal de Bolsas de Estudos) do município 

de Maringá –PR, bem como o PROUNI (Programa Universidade para Todos) no 

âmbito federal.  

Pois os referidos programas buscam o desenvolvimento nacional por meio da 

educação, bem como a extinção das desigualdades sociais proporcionando acesso 

a educação superior aos menos favorecidos por meio da isenção fiscal, sendo que 

mesmo em colisão com o princípio da capacidade contributiva, viabilizam o princípio 

da igualdade de fato tratando os desiguais nas medidas de suas desigualdades, 

elevando o fim em grau máximo de importância devido os benefícios que 

concretizam, justificando a restrição do direito fundamental a igualdade (VELLOSO, 

2010, pp. 256-257). 
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4 MECANISMOS PARA EFETIVAÇÃO DO DIREITO À EDUCAÇÃO 

 

 O presente capítulo tem como principal objetivo discorrer sobre dois 

programas sociais educacionais o PROMUBE e PROUNI. Que possuem como meta 

a implementação e universalização do ensino superior por meio da função extrafiscal 

do tributo. Ao longo desta análise serão avaliados alguns pontos na tentativa de 

compreender se realmente os referidos programas possuem algum impacto social.  

 

4.1 PROUNI - Programa Universidade para Todos 

 

O programa federal denominado de PROUNI tem o objetivo de conceder 

bolsas de estudo integrais e parciais em instituições de ensino superior privada ou 

sem fins lucrativos. Foi criada como medida provisória 213/204 por meio da lei 

11.096 de 13 de janeiro de 2005. E oferece as instituições de ensino participantes 

isenções tributárias em troca de vagas para os alunos bolsistas, ou seja  por meio da 

função extrafiscal dos tributos a fim de realizar objetivos sociais e econômicos.  

 

Nesse sentido vale ressaltar as regras da presente política pública de cunho 

Federal. Os primeiros requisitos para participar do programa consistem em, não ter o 

diploma de ensino superior, e a renda familiar não deve ultrapassar mais de três 

salários mínimos conforme a decisão do Ministério da Educação (artigo 1º § 2) 

BRASIL; Lei 11.096, 2005, Art. 1º § 2º). 

 

As bolsas de estudos será destinadas à três classes de pessoas conforme 

menciona o texto da lei (artigo 2º): I – A estudante que tenha cursado o ensino 

médio completo em rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista 

integral; II – a estudante portados de deficiência nos termos da lei; III -  a professor 

de rede pública de ensino, para os cursos de licenciatura, normal superior e 

pedagogia, destinados a formação do magistério da educação básica, independente 

da renda  a que se referem os § 1º e 2º. Sendo que para manutenção das referidas 

bolsas o beneficiado deve ficar atento ao prazo máximo para conclusão do curso e 
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dos requisitos acadêmicos estabelecidos pelo ministério da educação (§ único) 

(BRASIL, Lei 11096, 2005, Art. 2º, I, II, III e § 1ºe §2º). 

 

As já mencionadas bolsas de estudos poderão ser concebidas de forma 

integral ou parcial.  Sendo que as integrais serão concedidas para brasileiros não 

portadores de diploma de curso superior, com renda familiar per capita de até um 

salario mínimo e meio conforme artigo 1º §1º.  Já as bolsas parciais de 50% ou 25 % 

conforme dispõe o § 2º serão destinadas também aos que não possuem diploma de 

curso superior, contudo com a renda per capita por família devera ser de até três 

salários mínimos.   

  

Afirma ainda o artigo 7º, inc. II, § 1º da lei 11.096/2005, que também terá 

direito a um percentual de bolsas de estudos além dos deficientes os que se 

declararem indígenas e negros (BRASIL, Lei 11096, 2005, Art. 7º, II, §1º) 

 

O processo seletivo ocorrerá duas vezes ao ano, composto de duas fases, 

assim um processo por semestre, sendo que em cada semestre terá compreendera 

a primeira fase destinada ao processo regular e a segunda fase ao processo de 

vagas remanescentes, para concorrer as vagas o interessado deve ter participado 

do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e obtido no mínimo 450 pontos além 

de nota superior a zero na redação. 

 

Portanto o meio utilizado pelo PROUNI para distribuir as bolsas de estudo em 

instituições particulares é a nota obtida no ENEM - Exame Nacional do Ensino 

Médio, o qual foi criado em 1988, com o objetivo de avaliar a qualidade de ensino na 

educação básica a fim de promover melhorias e expansão da mesma. Sendo que no 

ano de 2009 virou requisito para concorrer a bolsas de estudos em instituições de 

ensino federais por meio do SISU – Sistema de Seleção Unificada com o intuito de 

contribuir com a democratização do acesso a educação superior no país  

 

O ENEM ainda será utilizado pelo PROUNI como meio de avaliação 

socioeconômica do candidato pré-selecionado dentre outros critérios que sejam 

decidido pelo ministério da educação, e na etapa final será selecionado pela 
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instituição conforme seus próprios critérios respondendo pela veracidade dados 

informados, assim como dispõe o artigo 3º da lei ( BRASIL, Lei 11.096, 2005, art 3º). 

 

 Por fim, resta ressaltar que o Ministério da Educação ficara responsável em 

direcionar como as instituições de ensino deverão proceder, quantos os métodos de 

preenchimento de vagas, notas de corte e como deverão ser selecionados os 

bolsistas (BRASIL, Decreto 5.493, 2005, Art. 1º § 4º). 

 

As instituições privadas de ensino superior com o sem fins lucrativos poderá 

aderir o programa mediante assinatura do termo de adesão, cumprido-lhe 

oferecendo 1 bolsa integral para cada 10,7 ( dez inteiros e 7 décimos) estudantes 

pagantes e regulamente  matriculados no final do período anterior (artº 5). Ou ainda 

as instituições poderão escolher o meio alternativo que para cada 22 alunos 

pagantes e regulares será ofertado um bolsa integral conforme o regulamento do 

Ministério da Educação, assim oferecendo bolsas parciais também até atingir o 

percentual de 8,5%( oito inteiros e cinco décimo por cento) assim como dispõe o 

paragrafo § 4º. Sendo que o termo de adesão terá prazo de 10 anos podendo ser 

renovado para mais dois períodos iguais. (art. 5º § 1º) (BRASIL, Lei 11.095, 2005, 

Art. 5º, §1º, §4º). 

 

Ainda, quanto ao termo de adesão as obrigações obrigatórias a serem 

cumpridas serão fixadas no termo, o qual apresentara as seguintes clausulas 

necessárias conforme orientação do artigo 7º: I - proporção de bolsas de estudos 

oferecidas por cursos, turno e unidade; II – percentual de bolsas de estudos 

destinado à implementação de políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de 

portadores de deficiência ou de autodeclarados indígenas e negros. Nesse o  § 1º 

informa que o percentual deverá ser, no mínimo, igual de cidadãos declarados 

indígenas, pardos, ou pretos na respectiva unidade da federação, segundo o ultimo 

senso do IBE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBE) (BRASIL, Lei 

11.096, 2005, Art. 7, I, II, § 1º). 

O Estado com o intuito de motivar a adesão das instituições de ensino ao 

programa oferece a isenção de alguns impostos e contribuições de cunho federais 

dentro do período da vigência do termo de adesão (art. 8º da lei 11.096/2005). A 
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isenção incide sobre o Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ), Contribuição 

Social sobre Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Social para Financiamento da 

Seguridade Social (COFINS) e Contribuição para o Programa de Integração Social 

(PIS). Desde que decorrentes da realização de atividades de ensino superior 

provenientes de cursos sequências de formação específica (§ 1º), Não obstante o § 

3º do artigo 8º fixa que a mencionada isenção dos tributos deverá ser calculada na 

proporção da ocupação efetiva das bolsas devidas. Deste modo que se concretiza a 

natureza extrafiscal do programa (BRASIL. Lei 11096, 2005, Art. 8º, §1º,§3º). 

Outra forma do governo chamar a atenção das instituições de ensino superior 

para participar do PROUNI é por meio da disposição do artigo 14º.  Onde o texto de 

lei afirma que terão prioridade de distribuição de recursos disponíveis do Fundo de 

Financiamento ao Estudante de Ensino Superior (FIES) as instituições de direito 

privado que adotarem o PROUNI conforma as regras estabelecidas (BRASIL, 

11096, 2005, Art. 14º). 

O FIES é um programa de financiamento destinado a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos onde os cursos tenha 

obtido boa avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), assim uma pontuação igual ou superior a três pontos de uma escala de 1 

a 5, obtido por meio do conceito ENADE (Exame Nacional do Desempenho dos 

Estudantes). E ainda mesmo que para financiamento os alunos ficam obrigados a 

determinados requisitos para obter o crédito, como por exemplo realização do ENEM 

à partir de 2010, com nota superior a 450 pontos, bem como  a renda per capita 

familiar superior a três salários mínimos.  

Ou seja, todas as instituições inscritas no PROMUBE terá o beneficio de 

prioridade para recebimentos dos recursos de financiamento, podendo até mesmo 

seus alunos cumular o PROMUBE e O FIES desde que cumprindo os requisitos, o 

que facilita para os estudantes que possuem bolsas parciais e ainda sim possuem 

dificuldades para pagar as mensalidades.  

 

 Diante todo o exposto o que podemos observar é que o programa federal 

Prouni trata-se de um mecanismo que busca a expansão e concretização do direto a 
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educação em nível superior, por meio da isenção de impostos. De fato o programa é 

uma medida extrafiscal, bem como uma politica pública em busca do cumprimento 

dos preceitos constitucionais, em especial o direito a educação. 

 

4.2 PROMUBE – Programa de Bolsas Municipais 

 

O Programa de Bolsas Municipais (PROMUBE), foi instituído pela lei 

Municipal do município de Maringá nº 7.359 de 20 de Dezembro de 2006 sé 

regulamentada pelo decreto nº 5. Tem como objetivo a destinação de bolsas de 

estudos integrais ou parciais para estudantes de cursos de Graduação ou 

sequenciais de formação especifica em instituições privadas de ensino superior de 

Maringa com ou sem fins lucrativos que tenham aderido o programa, assim como 

dispõe o artigo 1º da referida lei. 

Atualmente, seis instituições são participantes Unicesumar – Centro 

Universitário Cesumar, Unifamma – Faculdade Metropolitana de Maringa, Uningá – 

Faculdade Uningá, Fainsep – Faculdade Instituto Superior de Educação do Paraná, 

FEITEP – Faculdade de Engenharia e Inovação Técnico Profissional, bem como 

FCV – Faculdade Cidade Verde. 

Um dos primeiros requisitos para o aluno aderir a bolsas de estudos pelo 

PROBUME esta na condição de comprovar residência no município de Maringá pelo 

menos 02 (dois) anos, bem como ter cursado o ensino médio todo em escola pública 

ou privada como bolsista integral (BRASIL, Lei 7.359, 2006, Art.1º, §3º). 

As bolsas de estudos ofertadas poderão ser integrais ou parciais, ambas 

serão promovidas a estudantes que não possuem diplomas de curso superior. A 

bolsa de estudo integral além dos requisitos mencionados será destinada para os 

alunos cuja renda familiar não exceda mais que um salario mínimo e meio. Já a 

bolsa de estudo parcial 50% será destinada ao aluno que a renda família per capita 

não ultrapasse três salários mínimos. 
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No entanto o aluno beneficiado pela bolsa de estudo devera observar o prazo 

máximo para a conclusão do curso de graduação ou sequencial de formação 

específica, o aluno não poderá reprovar e deverá manter frequência mínima de 80 % 

como delimita o artigo 2º. Não obstante prevê o artigo 3º que o estudante ao longo 

do curso deverá prestar serviços voluntários quando requisitado em repartições 

públicas e municipais ou em eventos promovidos pelo município de Maringá 

(BRASIL, Lei 7.359, 2006, Art. 2º, 3º). 

As instituições privadas de ensino superior com ou sem fim lucrativos que 

aderirem ao programa de bolsas de estudos deverá assinar o termo de adesão, o 

qual segundo o artigo 5º terá vigência de 10 (dez) anos podendo ser renovado 

sucessivamente por iguais períodos. 

Em contrapartida as instituições que entrarem no programa de bolsas de 

estudos terão isenção de 60% (sessenta por cento) do Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza (ISSQN). Ou seja, que tenham sido oriundos da atividade fim de 

ensino das instituições (artigo 4º). Portando os demais 40% (quarenta por cento) 

ainda será obrigatório o recolhimento (BRASIL, Lei 7.359, Art. 4º § único). 

Sendo que a renuncia fiscal suportada pelo município de Maringá desde a 

implementação do programa em 2006 até o exercício de 2015 atingiu a cifra de 

milhões de reais, conforme pode ser observado na tabela abaixo. (ANEXO 1) 

Tabela 1 = Renúncia Fiscal 

ANO FACULDADE - A FACULDADE - B FACULDADE - C FACULDADE - D TOTAL 

2007 362.422,18    362.422,18 

2008 581.406,72    581.406,72 

2009 773.906,76    773.906,76 

2010 921.869,17    921.869,17 

2011 1.109.174,75 19.118,51 28.005,91  1.156.299,17 

2012 1.592.422,65 84.471,35 41.592,05  1.718486,05 

2013 2.120.811,32 114.610,43 47.238,97  2.282660,72 

2014 2.534.219,37 161.891,27 57.648,74  2.753759,38 

2015 2.481.403,91 233.201,46 83.606,78 67.146,78 2.865358,93 

TOTAL 12.477.636,83 613.293,02 258.092,45 67.146,78 13.416.169,08 

 Fonte:  Secretaria Municipal da Fazenda / Município de Maringá – Protocolo 6005/2016 

*Todos os valores são expressos em reais (R$). 
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Ocorre que para atingir determinados fins por meio da extrafiscalidade se faz 

necessário deixar de arrecadar impostos, tendo em vista o objetivo almejado que por 

muitas vezes assim como no caso do PROMUBE possui um caráter mais nobre qual 

seja a implementação de um direito social, a educação. 

Neste sentido o programa PROMUBE além de ofertar acesso ao direito à 

educação, também contribui com a diminuição das desigualdades sociais além 

proporcionar ao educando melhores oportunidades e posições dentro do corpo 

social.  Vale ressaltar que apenas o referido programa dentro do município de 

Maringá/PR desde de sua implementação já proporcionou muitas vagas para 

alunos carentes conforme tabela abaixo.3 

Tabela 2 = Quantidade de bolsas ofertadas pelo PROMUBE 

INSTITUIÇÃO BOLSAS DE ESTUDOS 

FEITEP- Faculdade de Engenharia e Inovação Tecnológica 44 

UNINGA – Centro Universitário Ingá 278 

FAINSEP – Faculdade Instituto Superior e Educação do 

Paraná 

0 - (Pediu descredenciamento do programa) 

FCV -  Faculdade Cidade Verde 299 

CESUMAR – Centro Universitário e Maringá Foi notificado, mas não retornou com a informação. 

 Total: 621 

Fonte: Secretária de Educação – Maringá (SEDUC) 2016 

 

Portanto tal medida, assim como ocorre no âmbito Federal por meio do 

programa PROUNI, visa estimular a conduta dos particulares para a expansão do 

direito à educação e acesso ao ensino superior por meio da isenção de impostos, 

utilizando-se da função extrafiscal do tributo. 
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4.3 ANÁLISE DOS PROGRAMAS PROUNI E PROMUBE 

 

 Insta salientar alguns pontos dos programas PROUNI E PROBUME, 

primeiramente que ambos se realizam por meio do estímulo da isenção fiscal. 

Segundo Hugo de Brito Machado, a isenção decorre da lei, sendo a lei em seu 

sentido estrito a única hábil para sua instituição, assim como dispõe o artigo 97, inc. 

VI do CTN. A isenção mesmo quando prevista em contrato assim como firma o 

artigo 176 do mesmo código, será decorrente de lei que especifique as condições e 

requisitos exigidos para sua concessão, indicando a que tributos se apliquem e qual 

o prazo de duração (MACHADO, 2006, p.244). 

Nesse sentido explica Gustavo de Paiva Gadelha (GADELHA; 2006, p.88): 

 

As normas veiculadoras de incentivo fiscal seriam normas de 
organização do estado, com função promocional e sob uma 
perspectiva funcionalista. São concebidas sob os pilares da 
intervenção do Estado no Domínio Econômico, através da doutrina 
da extrafiscalidade. São os incentivos fiscais autolimitação ao poder 
de tributar, que não se qualificam como sanção, cujo o exercício está 
sujeito às  limitações e aos princípios constitucionais, tributários ou 
não.  

 

Os seja o incentivo fiscal são mandamentos de organização do estado como o 

claro objetivo de promover um fim específico por meio da intervenção do domínio 

econômico, o que justamente ocorre com os dois programas descritos no inicio 

deste capítulo. Já que o beneficio concedido a essas instituições são estímulos que 

induzem as mesmas cumprir o mencionado fim almejado, qual seja proporcionar o 

acesso à educação superior (GADELHA, 2006, p.89). 

Nesse sentido quando da inexistência de recursos e da obrigação prestacional 

do Estado, a isenção por meio da extrafiscalidade torna-se um grande propulsor de 

políticas públicas, capaz de prover mais que mínimo existencial e sim a verdadeira 

justiça social (GADELHA, 2008; p.95). 
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O mínimo existencial permanece intimamente atrelado aos direitos sociais 

(educação), trata-se de uma categoria universal que varia de acordo o Estado e o 

que a sociedade julga indispensável para o homem. É uma combinação de 

capacidades para o exercício de liberdades políticas, econômicas, civis e culturais 

determinante para formação de seu conceito. Não se trata apenas de aspectos 

econômicos, mas sim a expansão da saúde, educação e seguridade social, assim 

contribuindo para a qualidade de vida e o bem estar social (SCAFF, 2005, p.86). 

Portanto, o mínimo existencial além de estar vinculado aos direitos sociais e a 

liberdade, também engloba o direito a vida e a dignidade da pessoa humana, o que 

justifica o entendimento de Ingo Wolfgang Sarlet, que afirma que a garantia do 

mínimo existencial não necessita de expressa previsão para seu reconhecimento, 

afinal decorre do pressuposto vida e dignidade.   

Vale ressaltar que em nossa constituição não existe uma previsão expressa, 

entretanto esta fixado uma garantia de existência digna que consta nos princípios e 

objetivos de ordem econômica (Art. 170 CTN, caput) e no artigo 6º que determina os 

direitos sociais, saúde, moradia, educação, lazer e salario mínimo do trabalhador, as 

quais acabam se tornando dimensões do mínimo existencial (SARLET, 2008, p.103). 

Portanto, todas essas parcelas dos direitos fundamentais sociais que se vincula 

ao mínimo existencial se toram indispensáveis, e assumem grande importância para 

a sociedade, pois cria a obrigação do Estado de garantir o mínimo ao cidadão em 

prol de um vida digna (SARLET, 2008, p.184). 

Entretanto, partindo do pressuposto que as necessidades do ser humano são 

infinitas, e o mínimo existencial não pode ser tornar motivo para o Estado furta-se de 

suas obrigações de promoção do bem estar social. O mesmo deve assumir uma 

postura de oferecer mais que o mínimo quanto os direitos fundamentais (SARLET, 

2008, p.185). 

Nesse sentido afirmar Clémerson Merlin ClèVe (2003, p.7): 

Os direitos sociais não tem a finalidade de dar ao Brasileiro, apenas, 
o mínimo. Ao contrario eles reclamam um horizonte eficacial 
progressivamente mais vasto, dependendo isso apenas no 
comprometimento da sociedade e do governo e da riqueza produzida 
pelo país. Aponta a Constituição Federal de 1988, portanto, para  a 



 
  
   61 
 

idéia de  máximo, mas de máximo possível ( o problema da 
possibilidade). O conceito de mínimo existencial, do mínimo 
necessário  e indispensável , do mínimo ultimo, aponta para uma 
obrigação  mínima de o poder  público, desde logo sindicável, tudo 
para evitar  que o ser humano  perca sua condição  de humanidade, 
possibilidade sempre presente  quando o cidadão , por falta de 
emprego, de saúde, de previdência , de educação, de lazer, de 
assistência, vê confiscados seus desejos, vê combalida sua vontade, 
vê destruída sua autonomia, resultando  num ente  perdido no cipoal  
das contigências, que fica a mercê das forças  terríveis  do destino. 

 

Portanto o estado necessita maximizar a oferta dos direitos sociais, sendo 

justamente o que acontece com o direito à educação nos programas PROUNI e 

PROMUBE. Tendo em vista que a constituição federal trata como educação básica 

(obrigatória e gratuita) apenas o ensino infantil, fundamental e médio, objetivando ao 

educando a formação comum para o trabalho, não incluindo nesse rol de 

obrigatoriedade o direito educação superior (BRASIL, CF 1988, Art. 208) 

Ocorre que o alcance da capacidade intelectual plena do educando só será 

possível por meio do acesso ao ensino superior, ensino esse não caracterizado 

como básico e obrigatório, mas que também possui garantia no texto constitucional, 

responsabilizando o Estado em promover mecanismos para que o educando 

alcance os níveis mais elevados em seu desenvolvimento, assim como dispõe o art. 

208, V).  

Nesse sentido existem duas vertentes do mínimo existencial, piso mínimo e 

piso máximo. O piso mínimo trata em garantir somente o essencial pra uma vida 

digna o que já é algo muito importante, geralmente usado como argumento no 

judiciário em colisão com o princípio da reserva do possível.  Entretanto o piso 

máximo do mínimo existencial além de promover uma vida digna, extrapola a 

proteção dos direitos fundamental social, assim firmando a progressividade dos 

direitos sociais (HACHEM, 2013, p.366). 

O artigo 208 da Constituição Federal cumulado com programas como o 

PROMUBE e PROUNI tornam-se ferramentas de peso para a progressividade do 

direito à educação, pois fornecem mais do que o esperado no quesito 

desenvolvimento do educando. Ofertando além da educação básica e obrigatória 

mecanismos para que o educando alcance o ensino superior,  neste contexto 
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promovendo a igualdade social e a igualdade de oportunidades.  E se há a 

possibilidade de fornecer maior qualidade de vida e dignidade para o cidadão não 

existe sentido em deixa de promovê-las. 

Não obstante o acesso ao ensino superior proporciona às pessoas a 

possibilidade de mudanças de posição social, consequentemente fomentando a 

distribuição de renda e desenvolvimento econômico geral do país, tendo em vista 

que a educação superior é capaz de impulsionar o mercado com inovações 

tecnológicas e cientificas o que não é possível ocorrer apenas com a educação 

básica (HACHEM, 2013, p.370). 

Neste sentido programas como o PROUNI e PROMUBE tornam-se uma das  

únicas oportunidade existente para a parcela da população mais carente conseguir 

chegar aos bancos de uma faculdade. Ademais, por muitas vezes o estudante não 

recebeu uma educação básica de qualidade lhe tirando a oportunidade de estudar 

em uma universidade pública, ou ainda porque a própria universidade pública não 

dispõe de vagas suficientes para todos. 

Por esse motivo se torna necessários políticas públicas que viabilizem esse 

direito. Só o programa PROUNI esse ano, por exemplo, forneceu 203.602 mil bolsas 

de estudos, dentre elas 109.462 mil bolsas integrais apenas no primeiro semestre. 

No segundo semestre mais 125.578 mil bolsas de estudos sendo 68.437 mil bolsas 

parciais, o que eleva numero de bolsas distribuídas desde o inicio do programa 

próximo de 2,8 milhões. 

Assim não resta dúvida do caráter progressivo dos programas PROUNI e 

PROMUBE ofertando mais do que o mínimo existencial, bem como a preocupação 

com a universalização do direito á educação, diminuindo assim as desigualdades 

sociais, distribuindo renda, bem como fomentado oportunidades de uma vida digna 

por meio da educação. 

Todavia, políticas públicas como essas para que concretizem o fim para que 

foram criadas, necessitam estar atreladas ao conceito de eficiência.  

Segundo Alexandre Santos de Aragão, as politicas públicas prestacionais 

voltadas á implementação de direitos sociais, devem ser realizadas de forma 
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eficiente. Ou seja, com o intuito de maximizar os resultados, utilizando a menor 

quantidade de recursos do erário a fim de atingir a maior quantidade de pessoas (DE 

ARAGÃO, 2005, p. 237). 

Como já mencionada anteriormente as medidas extrafiscais praticadas por 

meio da isenção, deverão passar por uma análise de proporcionalidade, ou seja se a 

norma esta adequada pra atingir o fim destinado, e se ainda garante bons  

resultados onerando menos.  

Nesse sentido iniciativas como a extrafiscalidade devem ser eficientes. A 

eficiência esta intimamente ligada à promoção do bem estar, todavia gastando os 

recursos públicos com racionalidade. Segundo Alvarez a eficiência é um valor por 

excelência de um sistema econômico (AED) Análise econômica do Direito, tornando 

a relação eficiência e justiça muito complexa podendo ser formulado em diversos 

níveis, fixando alguns pressupostos, tais como que uma sociedade justa é uma 

sociedade eficiente, uma sociedade que não desperdiça recursos é uma sociedade 

equitativa, e a eficiência que maximiza a riqueza social exigira em determinadas 

situações a intervenção estatal. Por fim, a eficiência pode ser muito útil para que o 

Estado alcance os objetivos almejados (ALVAREZ, 2014, p.64). 

 

Sobre o meio utilizado pelos programas educacionais o qual isentam tributos 

para a distribuição de bolsas de estudos, recaem muitas críticas, dentre elas que o 

estado deixa de arrecadar muito dinheiro devido a renuncia fiscal.   

Por exemplo, o PROUNI desde o inicio do programa deixou de arrecadar em 

função da isenção o valor superior a 8 bilhões de reais, enquanto o PROMUBI 

conforme mencionado acima de 13 milhões de reais. 

Os críticos alegam que deixando de arrecadar tributos ocasionaria à diminuição 

de recursos direcionado à educação básica que se encontra vinculada as receitas do 

Estado. Ocorre que na perspectiva da eficiência deixar de lado a obrigação de 

tributar isentando instituições de ensino superior se torna uma forma eficiente de 

aplicar políticas públicas, tendo em vista que a supressão de uma obrigação esta 

vinculada a um fim maior de grande amplitude de incidência sobre a classe 
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minoritária que necessita do acesso a educação superior, proporcionado a essa 

classe igualdade de oportunidade no meio social, essa isenção traz mais benefícios 

que malefícios (ALVAREZ, 2014, p.65). 

Assim, tendo em vista as inúmeras dificuldades existentes que atrapalham os 

alunos chegarem ao ensino superior somado aos problemas econômicos do Estado 

que não consegue prover oportunidade de vagas a todos. O pressuposto de fornecer 

mais que o mínimo existencial por meio da extrafiscalidade se torna uma saída muito 

atraente para o governo, transformando programas como o PROUNI e PROMUBE 

em uma ferramenta eficaz na universalização e maximização do direito à educação, 

tendo em vista que atinge o fim para qual foi criado com eficiência (ALVAREZ, 2014, 

p.65). 

De fato não há como negar a existência de desigualdades sociais em nosso 

país, bem com a má distribuição de renda, onde uma pequena parcela de pessoas 

detém quase todo á riqueza do país, e o restante é divido com a maioria da 

população que é carente. 

Nesse contexto as prestações positivas emanadas do estado se tornam 

necessárias, para mudar esse cenário de disparidades. Entretando, como já 

mencionado neste trabalho a demanda por direitos é alta em contrapartida os 

recursos para viabilização de tais preceitos são escassos, o que gera a 

necessidades de outros mecanismos para realização destes (HACHEM, 2013, p. 

370). 

Para que o estado consiga maximizar sua atuação e fixar a justiça social, torna-

se necessário priorizar as igualdades de posições sobre as igualdade de 

oportunidades.  As duas são concepções de justiça social e buscam reduzir os 

conflitos entre a igualdade de todos e a desigualdade de fato existente. 

A igualdade de posições engloba o conjunto de posições sociais ocupadas pelo 

individuo na sociedade objetivando a redução do distanciamento entre as pessoas, 

promover melhores condições de vida, salários e acesso a serviços em geral.  Já a 

igualdade de oportunidades visa garantir que todos independente da classe social 

tenham a mesma oportunidade de crescimento dentro do corpo social (HACHEM; 

2013, p.370). 
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A igualdade de oportunidades detém duas maneiras completares de promoção, 

primeiramente consiste em garantir igualdade de acesso dos necessitados aos bens 

e serviços. A segunda maneira complementar possui um caráter de compensação, 

ou seja, ainda que da existência de desigualdades gerais, leva-se em conta 

discriminações específicas propondo assim políticas públicas dirigidas a elas para 

fixar condições equitativas de competição, ou seja politicas de discriminação positiva 

(HACHEM, 2013, p.371). 

Ou seja, essa medida não busca extinguir a desigualdade entre as posições 

sociais, tem como objetivo diminuir as distinções que impedem os indivíduos 

competirem em igualdade de condições a fim de alcançar melhores posicionamentos 

sociais, o que reforça o conceito de justiça, pois todos têm iguais condições de 

competirem entre sim em busca de ascensão, de modo que todas as posições 

estejam abertas a todos dependendo do livre arbítrio de cada um. 

Portando as posições seriam distribuídas com base da meritocracia, onde cada 

indivíduo mudaria de posição conforme seu mérito, não vinculado a sua classe 

social, nesse sentido as desigualdades social se tornaria a certo ponto justa 

(HACHEM, 2013, p. 372). 

 Após a luta pela instalação de um modelo de justiça social pautado na 

igualdade de posições o acesso a muitos bens que antes eram de poucos foram 

colocados à disposição de todos, serviços públicos como transporte, saúde e 

educação, sendo que o acesso a todos a esses bens contribui para aumento dessa 

igualdade já que todos possui o livre acesso. 

 Nesse sentido comparando as duas medidas, Dubet firma sua crítica quanto o 

modelo de igualdade de oportunidades, afirmando que essa modalidade agrava 

ainda mais as desigualdades sociais, pois não mantêm a preocupação com a 

garantia das posições bem como redistribuição. E que o modelo de igualdade de 

posições é mais eficaz ofertando oportunidades do que a própria medida de 

igualdade de oportunidades, já  que  ao reduzir a desigualdade entre as posições 

sociais aumenta a igualdade de oportunidades (DUBET; pp. 73,74,95-97 e 99, apud 

HACHEM; 2013, p.373). 
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Portanto o modelo de igualdade de posições torna-se mais eficaz tendo em 

vista quanto mais próximo as posições sociais, maior será a chance de alavancar 

socialmente, o qual parece ser a postura adotada pela constituição de 1988 com 

base no mínimo existencial e justiça social da igualdade de oportunidades. Em 

síntese ambos buscam oferecer condições de que a ponto de partida de todos os 

cidadãos seja, a fim de garantir posições mais privilegiadas (HACHEM; 2013, p.324). 

         Enfim, o principal objetivo dos programas PROMUBE é PROUNI é efetivar o 

direito à igualdade conforme firmando na constituição (Art. 5 e 205). A educação é 

um direito de todos, sendo que para sua realização pressupõe prestações positivas 

do estado além de seu reconhecimento no texto constitucional. Portando a 

extrafiscalidade se torna um mecanismo de mudança social quando sua 

implementação esta direcionada atingir determinada minorias. É justamente o que 

acorre com o direito à educação já que muitos alunos não possuem condições de 

chegar ao ensino superior se não por meio de incentivos do governo, nesse sentido 

o PROMUBE e PROUNI são medidas extrafiscais que busca igualar os desiguais em 

função de um direito fundamental.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente estudo buscou analisar o papel da Constituição Federal quanto a 

implementação dos direitos sociais. Bem como a função da extrafiscalidade como 

ferramenta de promoção do direito fundamental social à educação. Ao fim 

observando se a função extrafiscal do tributo pode contribuir de fato para a 

efetivação do referido direito. 

 

Nesse sentido se faz necessário algumas considerações. A constituição 

federal de 1988 foi o principal marco no Brasil quanto a tipificação dos direitos 

fundamentais sociais, impulsionadas pelas constituições mexicana e alemã. Não 

obstante incluiu nesse rol de direitos o direito à educação centro do presente estudo. 

 

O Estado para cumprir seus objetivos constitucionais de justiça social e 

solidariedade necessita de recursos, por esse motivo se faz necessário a tributação, 

tendo em vista que os direitos sociais pressupõe prestações positivas do estado. 

Ocorre que mesmo com a tributação as receitas não são suficientes para viabilizar 

os direitos fundamentais em sua plenitude. 

 

Com isso o estado necessita prover o mínimo existencial do individuo. 

Entretanto, as necessidades do ser humano são infinitas o que requer do estão às 

vezes extrapolar o mínimo existencial, assim como ocorre com os programas 

PROMUBE e PROUNI. Pois a constituição prevê que o educando deve ser 

amparado pelo estado para atingir o máximo do seu desenvolvimento social, bem 

como gozar de uma vida digna e plena.  

 

Por esse motivo a extrafiscalidade se tornou um mecanismo necessário, 

funcionando como uma ferramenta de viabilização dos direitos fundamentais, em 

especial o direito à educação, já que de fato a falta de recursos financeiros se faz 

eminente, para o cumprimento dos objetivos constitucionais. 

 

Com a falta de recursos as instituições de ensino superior privadas se 

tornam atores de grande relevância na universalização do ensino superior, já que o 
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Estado não consegue suprir a demanda dos alunos ou ainda os alunos oriundos do 

ensino básico público não conseguem alcançar as universidades públicas devido o 

histórico de desigualdades sociais. Nesse sentido a própria constituição autoriza a 

cooperação conjunta da rede pública e da rede privada na promoção da educação, 

pois os recursos vinculados à receita de arrecadação são destinados em prioridade 

a educação básica e obrigatória. Todavia, cumpre informar que a ação conjunta não 

elimina a obrigação do estado continuar a expandir e proteger a educação. 

 

Não desconsiderando a importância da educação básica responsável pela 

formação inicial do educando, entretanto vale ressaltar que um país não se 

desenvolve apenas baseada nela. É necessário a universalização do ensino 

superior, sendo esse o responsável pela ascensão intelectual do individuo.  

Educando esse que após essa imersão será capaz de desenvolver novas 

tecnologias e avanços que retornam para o estado em forma de desenvolvimento. 

Ou seja, investir em educação é simplesmente investir em desenvolvimento 

econômico, cientifico e tecnológico. Até mesmo a constituição preconiza esse 

entendimento ao vincular o investimento em educação junto ao PIB, de fato é uma 

forma de assegurar que os investimentos dessa área não sejam desviados, mas 

também trata-se de uma via de mão dupla onde o desenvolvimento econômico 

retorna na proporção do investimento do estado. 

 

Cumpre ressaltar ainda quanto a falta de recursos do Estado, a importância 

do estado promover o direito fundamental social à educação pelas vias 

administrativas. Pois, quando há a necessidade do Judiciário garantir tal direito o 

gasto com proteção de um individuo em relação à coletividade pode ser tornam mais 

oneroso para o estado, agravando ainda mais a situação econômica do Estado. 

 

A extrafiscalidade é uma ótima saída para tentar poupar gastos, ademais a 

mesma passa por um controle de proporcionalidade, que avalia se a norma que esta 

para ser implementada é necessária, adequada e promove reais impactos no corpo 

social, ou seja é uma forma de medir a eficiência das normas extrafiscais. No caso 

dos programas PROMUBE e PROUNI a extrafiscalidade está causando bons 
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impactos no plano da educação, conforme foi mencionado na presente pesquisa o 

numero de alunos que estão ou concluíram o ensino superior é crescente. 

 

Portando os programas PROMUBI E PROUNI por meio da extrafiscalidade, 

promove a maximização do direito fundamental social à educação.  Viabilizando o 

acesso ao ensino superior para a parcela mais carente da população, mitigando as 

desigualdades sociais ao igualar os indivíduos, bem como proporcionando 

oportunidades igualitárias para o desenvolvimento deste, resultando em 

oportunidade de ascensão social. Portando promove a igualdade material ao 

identificar as desigualdades de fato existentes e tentar ameniza-las. 

 

Por fim é inegável que os programas possuam muitas críticas, mas apesar 

delas, desde a implementação dessas medidas é possível notar um pequeno avanço 

no contexto socioeconômico de nosso país, proporcionado várias oportunidades à 

parcela mais carente da sociedade, principalmente uma vida digna. 
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ANEXOS 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO 

GERÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO ECONÔMICA 

 

 

  PARECER TÉCNICO 
 

PROTOCOLO Nº: 60605/2016 PAF Nº   FOLHA Nº. 05 

CONTRIBUINTE: JESSICA FERNANDA  MONTEIRO 

ASSUNTO: INFORMAÇÕES SOBRE VALORES DISPENSADOS PROMUBE 

 

  Sr. Gerente: 

 

  A requerente solicita informações sobre os valores que a Municipalidade 
deixou de arrecadar de ISS, como forma de incentivo para que as instituições educacionais 
concedam bolsa de estudos (PROMUBE), com o intuito de instruir o trabalho de conclusão 
de curso. 

Temos a informar que o Município instituiu o Programa Municipal de 
Bolsa de Estudos – PROMUBE, Lei nº 7359/2007 com o intuito de conceder bolsa 
de estudos integrais e parciais de 50% (cincoenta por cento) para estudantes de 
curso de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas 
de ensino superior. 

Neste sentido, para custeio do benefício do incentivo as instituições 
poderão se utilizar de 60% (sessenta por cento) do ISS gerado pelas Universidades, 
Centros Universitários e demais Estabelecimentos de Ensino superior instalados no 
município de Maringá. 

Assim, considerando que se trata de pessoa física – estudante ao qual 
está fazendo a tese de conclusão de curso (TCC), eventualmente chamada de 
trabalho de conclusão de curso, que é um tipo de trabalho acadêmico utilizado no 
ensino superior e técnico, como forma de avaliação final dos estudantes, ao qual se 
destina a contemplar as diversidades dos aspectos da formação educacional, nada 
temos a opor quanto ao solicitado. 
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Sendo assim, segue planilha dos valores concedidos pela 
Municipalidade como forma de incentivo a concessão de bolsas de estudos: 

ANO EMPRESA EMPRESA EMPRESA EMPRESA TOTAL 

 A  (R$) B C D  

2007    362.422,18        362.422,18 

2008    581.406,72        581.406,72 

2009    773.906,76         773.906,76 

2010    921.869,17         921.869,17 

2011 1.109.174,75  19.118,51  28.005,91    1.156.299,17 

2012 1.592.422,65  84.471,35 41.592,05     1.718486,05 

2013 2.120.811,32  114.610,43  47.238,97     2.282660,72 

2014 2.534.219,37  161.891,27  57.648,74     2.753759,38 

2015 2.481.403,91  233.201,46  83.606,78  67.146,78    2.865358,93 

TOTAL 12.477.636,83 613.293,02 258.092,45  67.146,78 13.416.169,08 

 

   Sendo só para o momento. 

     

        Maringá, 14 de outubro de 2016. 

 

_________________________________ 

Osmar Biondo 

Agente Fiscal.  

Matrícula 5496 

 

 

 

 

 

 


