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EXTRAFISCALIDADE DOS IMPOSTOS 

INTRODUÇÃO 

 

A arrecadação tributária é o meio pelo qual o Estado, ente soberano, faz frente às despesas decorrentes de 

sua atuação na sociedade. Essa é a maneira mais comum de intervenção estatal na vida de seus tutelados, 

pois impostos e taxas estão inseridos nos preços de produtos e serviços comumente utilizados, e o impacto de 

sua cobrança no bolso dos contribuintes é tema recorrente de debates na área econômica. Entretanto, há, 

ainda, uma finalidade extraordinária de interferência do Estado, que também enseja a cobrança de tributos e 

alterações de alíquotas, um pouco menos divulgada do que aquela tida como principal, mas tão importante 

quanto: a Extrafiscalidade. 

CONCLUSÃO 
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Ao Estado incumbe a responsabilidade não apenas de 

respeitar os direitos de uma sociedade, mas também 

de promover uma verdadeira realização dos mesmos, 

assegurando que o ordenamento jurídico não seja 

constituído de normas vazias, destituídas de 

efetividade. 

A legislação tributária contemporânea deve estar 

então adequada a esse novo contexto, cumprindo sua 

missão no sustento financeiro do Estado com a 

arrecadação, por meio de sua função fiscal, e 

também, oportunamente, sendo utilizada como 

mecanismo de implementação dos valores abarcados 

pelo texto constitucional por meio da indução de 

condutas provocada por sua função extrafiscal. 

Naturalmente, a implementação do Estado 

Democrático de Direito, está muito além da mera 

adoção de normas tributárias com viés extrafiscal. 

Conforme demonstrado, cabe entretanto reconhecer a 

extrafiscalidade como um importante instrumento para 

que os tributos possam colaborar na implementação 

desse Estado Democrático de Direito ao estimular a 

satisfação de importantes valores eleitos pela 

sociedade como dignos de proteção e sedimentados 

como direitos na Constituição da República. 

 

 

 

A extrafiscalidade, no Direito Tributário, trata-se da 

"função ordenatória, interventiva ou redistributiva da 

imposição tributária, que visando a promoção efetiva 

de direitos fundamentais e políticas públicas impacta 

no comportamento do contribuinte" (Muniz, 

2014) José Casalta Nabais (2009, p. 269) elucida que 

a extrafiscalidade "tem por finalidade principal ou 

dominante a consecução de determinados resultados 

económicos ou sociais através da utilização do 

instrumento fiscal e não a obtenção de receitas para 

fazer face às despesas públicas. Trata-se assim de 

normas (fiscais) que, ao preverem uma tributação, 

isto é, uma ablação ou amputação pecuniária 

(impostos), ou uma não tributação ou uma tributação 

menor à requerida pelo critério da capacidade 

contributiva, isto é, uma renúncia total ou parcial a 

essa ablação ou amputação (benefícios fiscais), estão 

dominadas pelo intuito de actuar directamente sobre 

os comportamentos económicos e sociais dos seus 

destinatários, desincentivando-os, neutralizando-os, 

nos seus efeitos econômicos e sociais ou 

fomentando-os, ou seja, de normas que contêm 

medidas de política económica e social”. Também 

explica, (PAULSEN, 2004, p. 41) “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”. “É cediço que o 

Estado tributa com vista a auferir receitas, e, assim, a 

fiscalidade ganha prevalência significativa. Todavia, a 

extrafiscalidade, afastando-se do mecanismo de pura 

arrecadação, objetiva corrigir anômalas situações 

sociais ou econômicas, buscando o atingimento de 

objetivos que preponderam sobre os fins 

simplesmente arrecadatórios de recursos financeiros 

para o Estado” (SABBAG, 2014). 
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