
 

 
 

 
 

AS FUNCOES DA TRIBUTACAO EXTRAFISCAL E AS EXCECOES AOS 

PRINCIPIOS DA ANTERIORIDADE E LEGALIDADE 

 

DE FREITAS, Juliana Carla Francischetti1 
FRIEDRICH, Lucas Augusto 

CAMARGO, Giancarlo 
DE FREITAS, Bruna Andriani Rasbold 

CAVALCANTE, Diogo Lopes2 
emaildoautor@fasul.edu.br 

 

RESUMO  

 

O presente resumo busca uma abordagem objetiva e sucinta a respeito dos tributos 
extrafiscais, assim como se apresentam as exceções aos princípios da anterioridade 
e o da legalidade esclarecendo qual (ais) é (são) o (s) objetivo (s) da tributação. 
Mostrou-se imperiosa a pesquisa, em busca de esclarecer para que servem os 
tributos que a população paga em relação ao fato gerador praticado. Sendo 
realizada para a elucidação dos pontos interrogatórios, uma abordagem do conceito 
de tributos, bem como as funções tributarias, as quais seriam, a função fiscal, 
extrafiscal e função parafiscal, destacando-se como objeto de análise aprofundada a 
função extrafiscal dos tributos, haja vista o desconhecimento desta função por 
grande parte da população. Assim como a analise referente aos princípios tributários 
da anterioridade e o da legalidade em relação a esta função tributaria, pois, estes 
princípios são garantidores da segurança tributaria e aplicáveis para a proteção em 
relação ao elo mais fraco, estão postos como exceções, à está função tributaria 
(extrafiscalidade), os princípios ora mencionados, porém tais exceções não se 
aplicam para outras funções tributarias como por exemplos aos tributos fiscais. 
Portanto notadamente percebeu-se que as funções dos tributos extrafiscais se põem 
diante do objetivo de intervenção na economia para a regularização desses setores, 
aplicando seu poder de tributar para incentivar ou frear certas práticas sociais que 
apesar de serem licitas são nocivas à saúde organizacional da sociedade.  
Para a formação deste contexto descritivo, realizou-se pesquisas em legislação 
competente, pura e comentada, bem como a pesquisa em livros, artigos científicos 
por meio de sites do Sistema Global de Redes de Computadores Interligadas a 
Internet. 
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INTRODUÇÃO  

O tema a ser exposto nesta pesquisa busca analisar de maneira objetiva as 

prestações dos tributos extrafiscais, tem como objeto a compreensão precisa da 

finalidade que busca este tipo de tributação, bem como isso se relaciona aos 

princípios tributários da anterioridade e o da legalidade, clarificando as hipóteses de 

exceção à aplicação desses princípios.  

Ao se questionar o tema sobre tributação fiscal, percebe-se que como é uma 

tributação habitual do brasileiro já se tem um conhecimento do que se trata, ou seja, 

esta tributação tem por finalidade o abastecimento dos Cofres Públicos. Porem há 

dúvidas em relação a tributação extrafiscal, para que se destina? Daí a percepção 

da importância do presente estudo, a fins de esclarecer os pontos julgados por nós 

mais importante para a compreensão do tema de forma objetiva e pontual.  

Como método de pesquisa para análise, livros e Artigos Científicos, bem como 

Legislação Pura e Comentada, e outros meios idôneos de obtenção de dados.   

 

1. CONCEITO DOS TRIBUTOS 

O artigo 3º do Código Tributário Nacional Brasileiro, nos traz o seu conceito, 

assim como, Ruy Barbosa Nogueira, citado por Eduardo Sabbag (2010), definindo 

os tributos da seguinte forma, 

[...] são as receitas derivadas que o estado recolhe do patrimônio dos 
indivíduos, baseado no seu poder fiscal (poder de tributar, às vezes 
consorciado com o poder de regular), mas disciplinado por normas de direito 
público que constituem o Direito de Tributário. (SABBAG, Eduardo. Manual 
de direito tributário. 2010. p. 372). 

 

Sendo assim, essa forma de prestação pecuniária obrigatória diante de um fato 

gerador, denominada tributos, é cobrado pelo Estado em face do contribuinte.  

De forma geral os tributos possuem três funções, sendo a fiscalidade com 

objetivo meramente arrecadatória, a extrafiscalidade objetivando a regulamentação 

da economia intervindo em seu domínio e finalmente a parafiscalidade qual 

possibilita o ente competente de exercer a tributação repassa-la a um terceiro. 

 

1.2 FINALIDADE DA TRIBUTACAO EXTRAFISCAL 

Para enfoque do tema em questão há de se especificar a função, objetivo e 

finalidade dos tributos relação a sua função extrafiscal. 



 

 
 

 
 

Os instrumentos que determinam a intervenção limitada bem como os 

instrumentos de intervenção do Estado na ordem econômica, são a dualidade dos 

impostos, fiscais e extrafiscais, desta forma torna-se necessário visto à importância 

de diferenciar a incidência para determinar qual atividade ou situação econômica é 

atingida. Assim conceitua o ponto o Doutrinador Leandro Paulsen: 

 

Os tributos são utilizados não apenas com finalidade fiscal (obtenção de 

receita), mas também com finalidade extrafiscal, o que ocorre, e.g., quando 

se tributa pesadamente os latifúndios improdutivos visando a forçar o 

cumprimento da função social da propriedade ou quando se estabelece 

elevada alíquota para a importação de determinada mercadoria visando à 

proteção da indústria nacional (PAUSEN, 2004, P. 41). 

  

Sendo assim, têm como característica os impostos extrafiscais a intervenção 

econômica e a exceção aos princípios da anterioridade (Exige lei anterior ao início 

do exercício financeiro no qual o tributo é cobrado (CF, art.150, inc.III, alínea “b) e da 

legalidade que segundo (Luciano Amaro 2003) não pode a Administração fixar, caso 

a caso (discricionariamente), a alíquota aplicável; deve o Executivo definir em lei 

material (ato do Executivo). 

 O ponto é, o objetivo desses impostos é a regulação da economia, bem como 

o estimulo ou desestímulo a certas atividades ou mecanismos da economia. Sua 

implementação é facultativa, estatelando-se como exceção o § 1º dos artigos 150 e 

153 da Constituição Federal.  

Enfim, enquanto a função fiscal tem como objetivo custear a máquina pública, a 

extrafiscalidade os tributos aplicados não se destinam estritamente para a 

transferência de recursos aos cofres públicos, mas sim com a pretensão de 

direcionar o mercado econômico.  

Os tributos de função extrafiscal são, o IOF (Imposto sobre Operações 

Financeiras), IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), Imposto de Importação, 

Imposto de Exportação, ICMS (Combustível) e a CIDE (Combustível). 

 

CONCLUSÃO 



 

 
 

 
 

Portanto a presente pesquisa nos faz concluir que, o objetivo dos tributos 

apresenta-se de formas diferentes quanto a sua natureza, mas isso de acordo com a 

sua função, sendo a fiscalidade, a extrafiscalidade e a parafiscalidade.  

No tocante ao objeto de estudo em questão, conclui-se que o intuito do poder 

estatal em instituir a tributação extrafiscal possui dois objetivos, sendo o primeiro 

objetivo intervir no domínio econômico, buscando a regulamentação dos setores da 

economia, e o segundo tem por objetivo frear certas práticas ou atividades 

econômicas, que embora licitas se apresentam-se nocivas à sociedade (tributo 

proibitivo), com por exemplo a tributação majorada à Produtos de Industria tabagista.  

Assim percebe-se que no geral a função extrafiscal vem a assegurar ao 

contribuinte uma economia estável e protegida pelo Estado, bem como visa uma 

sociedade mais saldável por meio das alíquotas tributárias, incentivando ou 

brecando certas práticas julgadas nocivas à sociedade. Buscando esses objetivos, 

não se aplicam as regras dos princípios da legalidade ou anterioridade, estritamente.    
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