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RESUMO 

 

BOMFIM, Diego Marcel Costa. Extrafiscalidade: identificação, fundamentação, limitação 

e controle. São Paulo (Tese de Doutorado), USP, 2014. 

 

Esta tese tem como objetivo investigar os limites constitucionais ao emprego de normas 

tributárias extrafiscais, contribuindo, de maneira original, com o desenvolvimento de 

métodos que possibilitem que estes instrumentos sejam controlados de modo mais preciso 

pelo Poder Judiciário. Para a consecução deste objetivo central, trabalhou-se a partir de 

quatro blocos de investigação. Primeiro, a pesquisa centrou-se em discutir a importância de 

segregação das normas tributárias entre fiscais e extrafiscais, analisando as diversas 

propostas de métodos para a separação entre estas. Ao final, a tese sugere que as normas 

tributárias extrafiscais devem ser identificadas a partir das suas finalidades, conforme 

venha a ser interpretado pelo aplicador da norma. Superada a questão, passa-se à 

investigação dos fundamentos constitucionais que legitimam o emprego das normas 

tributárias extrafiscais, quando se debate em que sentido normativo se pode falar em 

neutralidade tributária. Em um terceiro módulo de investigação, as normas tributárias 

extrafiscais são contrapostas às limitações constitucionais ao poder de tributar, ao conflito 

entre competência regulatória e competência tributária, ao conceito constitucional de 

tributo, bem como aos limites ínsitos às espécies tributárias previstas pela Constituição 

Federal. 

Por fim, apresenta-se um modelo de protocolo decisório que pode ser utilizado para fins de 

controlabilidade das normas tributárias extrafiscais pelo Poder Judiciário, colocando-se em 

destaque os princípios da igualdade e da proporcionalidade. 

 

Palavras-chave: Extrafiscalidade; intervenção estatal; domínio econômico; neutralidade 

tributária; controle. 
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ABSTRACT 

 

BOMFIM, Diego Marcel Costa. Extrafiscalidade: identificação, fundamentação, limitação 

e controle. São Paulo (Tese de Doutorado), USP, 2014. 

The main goal of this thesis is to investigate the constitutional limits on the use of non-

fiscal purpose tax laws, contributing, with originality, to the development of methods that 

allow a more precise control of these instruments by the Judiciary Branch. To achieve such 

goal, the thesis was divided into four parts. The first part focuses in discussing the 

importance of segregation of tax laws in two groups: fiscal and non-fiscal, and analyzes the 

numerous methods proposed for such classification. The thesis suggests that non-fiscal 

purpose tax laws must be identified by their purpose, as interpreted by those responsible 

for applying the law. The second part investigates the constitutional basis that legitimates 

the use of non-fiscal purpose tax laws and discusses to what normative extent one can 

speak of tax neutrality. In the third part, the non-fiscal purpose tax laws are compared to 

the constitutional limits on taxation, to the conflict between regulatory competence and 

fiscal competence, to the constitutional concept of tax, as well as to the limits involving the 

tax species provided by the Federal Constitution. Finally, a model of decision making 

protocol is presented for use a mean of control by the Judiciary Branch of the non-fiscal 

purpose tax,  highlighting the  principles of equality and proportionality. 

  

Key-words: Non-fiscal purpose tax laws; regulatory taxes; tax neutrality; control. 
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INTRODUÇÃO 

 

O homem tem pouca capacidade de indicar, no presente, os acontecimentos 

que marcarão sua história no futuro. Primeiro, porque a história será contada mediante uma 

versão (condizente ou não) que, necessariamente, tem de ser construída após o fato. 

Depois, porque o presente, vez por outra, sofre reviravoltas drásticas, impedindo a 

elaboração de uma descrição apurada naquele momento. 

Isso não impede, contudo, que se identifiquem no presente momentos 

destacados na história da humanidade. Momentos em que se tem a nítida sensação de que 

se está em meio a um processo histórico e relevante de transformação. Esta tese se inicia 

pela afirmação de que a humanidade vive atualmente um processo ímpar e potente de 

mudanças estruturais na economia e na sociedade.  

Após um esforço amplo de aproximação dos mercados internacionais, tendo 

como auge a criação da União Europeia, o mundo passa, notadamente após a crise 

internacional de 2008
1
, por um processo de retração da integração econômica, fomentado 

pela adoção de práticas protecionistas e da intervenção estatal
2
. Fala-se na desintegração 

do mercado mundial, quando questões e, por que não dizer, necessidades internas passam a 

ocupar papel preponderante no desenvolvimento da economia local dos países e, por isso 

mesmo, do mundo. Fala-se em “guerra cambial”, “guerra comercial”, “guerra fiscal 

internacional” e “guerra econômica”, quando fica claro que, para manter a metáfora, 

longe da paz, é preciso que o combatente conheça suas armas e suas (auto)limitações. 

                                                 
1
 Sobre o assunto, cf. STIGLITZ, Joseph E. Freefall: free markets and the sinking of the global economy. 

London: Peguin Books, 2010, passim; FARIA, José Eduardo. Poucas certezas e muitas dúvidas: o direito 

depois da crise financeira. Revista Direito GV, n. 10, São Paulo, jul./dez. 2010, p. 297-324. 
2
 Segundo dados do 10th Report on G20 Trade and Investment Measures, publicado em dezembro de 2013 

pela OMC, OCDE e UNCTAD, apesar da retomada do volume do comércio internacional, “nos últimos seis 

meses, a maioria dos países membros do G 20 adotaram novas medidas que têm potencial para restringir o 

comércio. A tendência é no sentido de haver mais restrições. 116 novas medidas restritivas foram 

identificadas desde o último Relatório da OMC, e 109 medidas foram registradas nos sete meses anteriores. 

Estas medidas foram principalmente ações de defesa comercial, particularmente o estabelecimento de 

investigações antidumping, aumentos de tarifas alfandegárias e procedimentos aduaneiros mais restritivos. 

Novas medidas afetam em média 1,1% das importações, equivalente a 0,9% da importação de produtos no 

mundo” (tradução livre). No original: “In the last six months, most G-20 members have put in place new 

trade restrictions or measures that have the potential to restrict trade. The trend is towards more restriction. 

116 new trade restrictive measures were identified since the last WTO report, up from 109 measures 

recorded for the previous seven-month period. These were mainly new trade remedy actions, in particular 

the initiation of anti-dumping investigations, tariff increases and more stringent customs procedures. New 

measures affect around 1.1% of G-20 merchandise imports, equivalent to 0.9% of world merchandise 

imports”. Cf. 10th report on G20 trade and investment measures. OMC, p. 5. Disponível em: 

<http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/10thG20TradeInvestment.pdf>. Último acesso em: 

8/1/2014. 



 15 

Entre os principais instrumentos utilizados pelo Estado para fins de manejo da 

política econômica, inegavelmente, alça-se em condição de destaque a tributação. Essa 

função da tributação, que já era reconhecida como fundamental desde a grande depressão 

dos anos 30 do século passado
3
, passa a ocupar papel preponderante a partir dos idos de 

1990, sobretudo em virtude das restrições à política monetária dos países, decorrentes de 

suas adesões a uniões monetárias
4
 ou, ainda, de restrições orçamentárias impostas por 

regramentos internos, como se dá no Brasil, como exemplifica a Lei de Responsabilidade 

Fiscal, ou ainda por tratados internacionais. Os tributos passam a ser encarados como 

“armas táticas”
5
 dentro da política econômica dos países. 

Para fins de correta delimitação do objeto de estudo, assinala-se que esta tese 

não tem como escopo, de forma alguma, discutir os erros ou acertos desta ou daquela 

política econômica, muito menos contribuir com a (re)discussão do papel do Estado na 

economia, temas estes que, segundo a concepção de direito adotada
6
, nem mesmo 

marginalmente compõem o objeto da ciência jurídica em sentido estrito ou, como se opta 

por nomear, da dogmática jurídica. Sustenta-se que ao jurista, adotando uma posição de 

                                                 
3
 GROVES, Harold M. Postwar taxation and economic progress. New York: McGrall-Hill, 1946, p. 1. A 

utilização dos tributos com fins não arrecadatórios não é uma novidade do século XX. Não se pode, todavia, 

afastar que sua aplicação sistematizada é potencializada a partir do crack da bolsa de Nova Iorque, em vista 

das influências causadas pelo pensamento do economista inglês John Maynard Keynes. Cf. a versão 

brasileira de sua obra mais conhecida, originalmente publicada em 1936: KEYNES, John Maynard. A teoria 

geral do emprego, do juro e da moeda. São Paulo: Nova cultural, 1996. No mesmo sentido, cf. CORRÊA, 

Walter Barbosa. Contribuição ao estudo da extrafiscalidade. São Paulo (Tese de livre-docência), USP, 1964, 

p. 14-16.  
4
 Segundo Carsten Detken, “o fato de os países que se juntam à União Monetária Europeia perderem a 

política monetária como um instrumento discricionário de política é um argumento relevante para defender 

um maior papel estabilizador para a política fiscal”(tradução livre). No original: “The fact that countries 

joining the European Monetary Union loose monetary policy as a discretionary policy instrument, is a 

standard argument to advocate a larger stabilisation role for fiscal policy”. (DETKEN, Carsten. Fiscal 

Policy Effectiveness and Neutrality Results in a Non-Ricardian World. European Central Bank Working 

Paper. Frankfurt, n. 3, maio. 1999,  p. 1-26 (1). 
5
 COLLET, Martin. Droit fiscal. 3ª. ed. Paris: Presses Universitaires de France, 2012, p. 175. 

6
 Esse tema é tratado com profundidade no Capítulo IX desta tese. Neste ponto, interessa apenas esclarecer 

que o direito pode ser tomado pelo estudioso por meio de diversas perspectivas diferentes, sendo certo que a 

escolha da perspectiva pelo intérprete depende de sua pretensão, e não o contrário. Em outras palavras, 

independentemente da ideologia do intérprete, se este pretende defender mudanças no direito positivo, suas 

palavras naquele momento não podem ser encaradas como ciência do direito em sentido estrito (dogmática 

jurídica), mas como um exercício de política do direito. Se o intérprete pretende contribuir com a 

decidibilidade de conflitos normativos, terá de se basear no direito positivo, tomado este como premissa. A 

partir daí, terá condição de descrever o objeto eleito, quando, inclusive, em vista das relações de coordenação 

e subordinação entre os dispositivos, poderá sugerir que determinada norma foi editada em descompasso com 

uma outra norma que lhe dava fundamento de validade. Este enfoque deixa de fora, portanto, elementos que 

não tenham sido predicados por normas jurídicas, incluindo aqui considerações de ordem econômica que não 

poderão justificar a interpretação do direito positivo, a não ser que essa seja uma exigência do próprio direito. 
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descrição interpretativa de seu objeto
7
, não cabe investigar se o Estado deve intervir sobre 

o domínio econômico e social
8
. Ao revés, deverá perquirir se e em quais condições a 

Constituição autoriza tal prática, indicando suas limitações. 

O problema inicialmente proposto, então, fundamenta-se na inquirição a 

respeito dos limites constitucionais à utilização dos tributos ou, de modo mais rigoroso, das 

normas tributárias como instrumentos de intervenção do Estado sobre o domínio 

econômico e social, na tentativa de estabelecimento de limites quanto ao emprego da 

extrafiscalidade no Brasil, passando pela problemática de se estabelecer em quais situações 

e até que ponto poderá o Poder Judiciário, sem invadir competência dos Poderes Executivo 

e Legislativo, extrair tais limites da Constituição e empregá-los para fins de afastamento de 

medidas normativas que estabelecem políticas tributárias. 

Este trabalho, portanto, tem uma pretensão clara: descrever os limites 

constitucionais à utilização dos tributos como instrumentos de intervenção do Estado sobre 

o domínio econômico e social. Trata-se, então, de analisar os limites (implícitos ou 

explícitos) da função extrafiscal no ordenamento jurídico brasileiro
9
. 

O histórico vácuo doutrinário sobre a temática vem sendo dissipado pela 

doutrina nos últimos anos com importantes contribuições que, rejeitando um estruturalismo 

puro, acabam por destacar em demasia a função extrafiscal de determinadas normas 

tributárias, retirando daí justificativa para sua, por vezes, inconstitucional instituição
10

.  

Estes recentes estudos são, em verdade, reações a um paradigma teórico do 

direito tributário, baseado no estruturalismo, prevalente há muitos anos no Brasil, que 

terminava por afastar a função e a finalidade das normas tributárias como elementos 

relevantes para fins de interpretação, podendo-se extrair daí uma das explicações para o 

                                                 
7
 Prefere-se o emprego da expressão descrição interpretativa com o objetivo de demonstrar que a atividade 

de interpretação, seja do cientista ou do aplicador do direito, apesar de criadora em certa medida, tem de 

guardar parâmetros de cognoscibilidade. Daí falar-se em descrição (cognoscível) interpretativa (criadora). 

Sobre o tema, cf. a seção 9.2. 
8
 Mesmo reconhecendo que a Constituição Federal trata as matérias em capítulos distintos, segregando a 

“ordem econômica” da “ordem social”, não há como diferenciá-las de modo criterioso. Uma intervenção no 

domínio econômico pode refletir, e muitas vezes o objetivo é justamente este, na questão social. Nesse 

sentido, cf. COMPARATO, Fábio Konder. Ordem econômica na Constituição brasileira de 1988. Revista de 

direito público. São Paulo, v. 93, jan./mar. 1990, p. 263-76 (263-264). 
9
 Apesar de focada no estudo dos limites à utilização da função extrafiscal em sentido estrito (função de 

indução de comportamentos humanos), a tese avalia de modo colateral os limites ao emprego da tributação 

nas demais funções extrafiscais (função simplificadora e função distributiva). Para a classificação das 

funções extrafiscais das normas tributárias adotada, cf. a seção 1.3.1. 
10

 Pretende-se ao longo deste trabalho, e no momento oportuno, oferecer resposta a cada uma dessas 

questões, de modo a compatibilizar a função extrafiscal dos tributos com a Constituição Federal, deixando 

assente que a função exercida pelo tributo, por mais nobre que pareça, não pode gerar menoscabo aos direitos 

e garantias fundamentais dos contribuintes. 
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que se poderia nomear de reação funcionalista exagerada da doutrina. Na tentativa de 

expor a insuficiência de um modelo estruturalista de análise do fenômeno normativo-

tributário, a doutrina mais recente acaba por ceder à tentação de hipertrofiar a análise 

funcional dos tributos, alçando-os à condição de instrumento de atuação estatal em searas e 

situações que, em vista do seu próprio regime jurídico, não poderiam atuar. Razões sociais 

ou econômicas, ainda que sejam nobres e benquistas, não podem suplantar o Estado de 

Direito
11

. 

O que precisa ficar claro é que existem finalidades constitucionais que, mesmo 

corretamente tomadas pelo intérprete, não podem ser, constitucionalmente, alcançadas pela 

tributação. A conclusão, simples e direta, parece muitas vezes ignorada pela doutrina e pela 

jurisprudência, que parecem acreditar serem as normas tributárias extrafiscais o único e 

eficiente instrumento de condução dos comportamentos humanos quando, em verdade, 

além destas (que só podem funcionar por indução, através do modal deôntico “permitido”), 

o Estado pode lançar mão da própria regulação comportamental (empregando os modais 

deônticos “proibido” e “obrigatório”). 

Para que o objetivo central seja alcançado, será necessária a abordagem de 

temas periféricos capazes de dar sustentabilidade às conclusões que serão obtidas.  

Nessa linha, será empreendido, na primeira parte da tese, um estudo sobre a 

identificação da extrafiscalidade, respondendo-se, em dois capítulos sucessivos, às 

seguintes perguntas: (i) Por que identificar a extrafiscalidade?; e (ii) Como identificar a 

extrafiscalidade? 

Pretende-se, portanto, realizar uma discussão acerca das razões pelas quais se 

propugna pela separação entre normas tributárias fiscais e normas tributárias extrafiscais, 

passando-se à exposição de um modelo teórico hábil à identificação destas últimas com 

base em elementos jurídicos capazes de fundamentar sua juridicidade perante o 

ordenamento. 

Na segunda parte da pesquisa, são apresentados os chamados fundamentos 

constitucionais da extrafiscalidade, quando se pretende, em dois capítulos, apresentar (i) 

os fundamentos (e limites intrínsecos a estes) ofertados pelo texto constitucional para a 

                                                 
11

 Como alerta Tercio Sampaio Ferraz Júnior, “o grande drama do reconhecimento constitucional do Estado 

Democrático de Direito está no modo como as exigências do Estado Social se jurisfaçam nos contornos do 

Estado de Direito. E o princípio, ainda que abstrato e genérico, desta compatibilização só pode ser um 

único: impedir a todo custo que as chamadas ‘funções sociais do Estado’ se transformem em funções de 

dominação. É preciso, pois, ver no reconhecimento do Estado de Direito um claro repúdio à utilização 

desvirtuada de necessárias funções socais...”. (FERRAZ JÚNIOR, Tercio Sampaio. Congelamento de 

preços: tabelamentos oficiais. Revista de direito público. São Paulo, v. 91, jul./set. 1989, p. 76-86 (80). 



 18 

atividade de intervenção do Estado sobre o domínio econômico; e (ii) os fundamentos de 

validade constitucional que podem legitimamente motivar a instituição de normas 

tributárias extrafiscais, discutindo-se uma redefinição para o conceito de neutralidade 

tributária. Aqui, portanto, a ideia é apresentar os elementos normativos constitucionais que 

permitem o manejo dos tributos com finalidades não fiscais, demonstrando, ainda, quais 

são os vetores que sustentam este tipo de tributação diferenciadora. 

Após, abre-se uma terceira parte da tese, analisando propriamente as limitações 

constitucionais ao emprego da extrafiscalidade. Nesse momento, serão analisadas as 

limitações decorrentes das regras e dos princípios constitucionais tributários, passando pela 

análise da interpenetração entre competência tributária e competência reguladora, pelo 

conceito de tributo e pelas limitações ínsitas a cada uma das espécies tributárias, quando 

são revistas as regras e os princípios constitucionais que delimitam o sistema tributário no 

Brasil, contrapondo-os à função extrafiscal das normas tributárias para, diante disso, extrair 

uma modelagem jurídica a ser seguida pelo Estado quando do emprego dos tributos nesta 

seara. 

Por fim, há uma última parte do trabalho, relacionada com o controle da 

extrafiscalidade pelo Poder Judiciário, em que serão analisadas as possibilidades e as 

formas de realização do referido controle.  

Como se pretende demonstrar, existem particularidades da tributação 

extrafiscal que, efetivamente, não podem ser apreciadas pelo Poder Judiciário, sob pena de 

ofensa clara ao princípio da tripartição dos poderes, tomado como cláusula pétrea perante a 

Constituição Federal. É objetivo desta tese demonstrar que as críticas geralmente 

empreendidas pela doutrina ao STF quanto à sua inércia na análise da juridicidade da 

tributação extrafiscal não são de todo procedentes.  

Será demonstrado que existem dois módulos de análise da tributação 

extrafiscal, sendo apenas um deles acessível pela ciência do direito em sentido estrito, e 

também pelo Poder Judiciário, havendo uma parcela que, efetivamente, compõe matéria de 

política tributária, que não deve ser objeto de julgamento judicial, mas, quando muito, de 

uma análise político-social. 

Ao final, um alerta quanto aos pressupostos metodológicos acolhidos. Esta tese 

não está baseada em linha teórica específica construída por um determinado autor. Ao 

revés, sua construção é realizada a partir da Constituição Federal. A leitura e a utilização 

de doutrinas divergentes e contraditórias entre si, portanto, não a desautorizam. A ideia é 

centrada na possibilidade de que, a partir de pensamentos que, em certos pontos, são 
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contraditórios, possam eclodir conclusões coerentes. Roga-se, portanto, que não sejam 

lançadas críticas a priori pela citação de autores discordantes em determinados pontos. 

Essa crítica é vazia e não se sustenta por si só. A crítica verdadeira, e que certamente 

existirá, deverá ser outorgada às conclusões e fundamentos de sustentação do texto, e não a 

partir de conclusões de autores que, apesar de citados, não são integralmente endossados 

pela tese, a não ser na específica parte do seu pensamento indicado no texto. 
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QUINTA PARTE – CONCLUSÕES 
 

 

Esta tese gira em torno da ideia de que as finalidades das normas tributárias são 

relevantes para fins de correta interpretação do direito posto.  

Para tanto, partiu-se da demonstração de que a Constituição Federal, 

claramente, indica que as normas tributárias podem estar direcionadas à consecução de 

finalidades arrecadatórias via distribuição igualitária de encargos ou voltadas a outras 

finalidades, também tomadas como relevantes pelo ordenamento jurídico. 

O reconhecimento dessas finalidades, ao contrário do que pode parecer em um 

primeiro momento, não flexibiliza ou desestabiliza a conformação dos direitos e garantias 

do contribuinte, mas os potencializa. 

Ao renegar o elemento função, a ciência se furta a emitir juízos sérios e 

seguros sobre inegáveis papéis exercíveis pela norma tributária, deixando a questão sem 

fundamentação científica. Tomada a ciência do direito em sentido estrito como uma 

tecnologia que contribui para a decidibilidade de conflitos normativos, os danos causados 

pelo vácuo de discussão são enormes. 

A ciência do direito tributário no Brasil, notadamente em vista de uma 

necessária reação a sincretismos financistas, foi tradicionalmente desenvolvida por meio de 

uma análise estrutural do direito. As perguntas eram direcionadas no sentido de obter 

respostas acerca do que é o tributo, e não sobre para que serve o tributo. Passados alguns 

anos desta reação, é possível hoje admitir que este caminho teórico só foi possível em 

virtude de uma estratégia metodológica sagaz: a prorrogação da análise funcional das 

normas tributárias no âmbito das ciências do direito econômico e do direito financeiro. 

Essa estratégia, útil no passado, não pode ser mantida em face do atual texto da 

Constituição Federal. Exige-se uma análise das funções das normas jurídicas e, por isso, 

das funções das normas tributárias. Centra-se nas finalidades, sem deixar de lado a 

estrutura. Eis aí o grande desafio: verificar como as estruturas normativas tributárias se 

comportam (ou devem se comportar) quando modalizadas na função de estimular ou 

desestimular comportamentos humanos deslocados da atividade de levar dinheiro aos 

cofres públicos, sem que, para tanto, seja realizada interpretação que desnatura a estrutura 

das normas tributárias em vista de suas funções. 
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A partir, portanto, do reconhecimento de funções diferentes que podem vir a 

ser exercidas pelas normas tributárias, estabelecem-se, a partir do texto constitucional, 

pontos de controle mais adequados.  

Os pontos de controle, tomados nesta tese como limites, são dados, com 

algumas atenuações, pelo próprio regime jurídico tributário. O emprego da normas 

tributárias passa, então, por filtros sucessivos como (i) os limites previstos pela própria 

ordem constitucional econômica; (ii) as limitações constitucionais ao poder de tributar; (iii) 

o conceito constitucional de tributo; e (iv) os limites ínsitos de cada uma das espécies 

tributárias. Todas essas questões são passíveis de apreciação pelo Poder Judiciário, sem 

que se possa falar, neste sentido, em adoção de ato discricionário pelo Poder Executivo ou 

pelo Poder Legislativo. Havendo, todavia, análise destes limites e aprovação ao teste de 

compatibilidade, não poderá o Poder Judiciário intervir nos comandos da vida econômica 

do país, função que não lhe cabe por determinação constitucional. 

Inserida num contexto dogmático, esta tese tentou descrever 

interpretativamente modelos para a identificação das normas tributárias extrafiscais, 

avaliando suas fundamentações constitucionais, seus limites e a forma de controle daquelas 

pelo Poder Judiciário. Ao final do discurso é possível enunciar as seguintes conclusões, 

que devem ser entendidas como uma tentativa de contribuir para a tomada de decisão 

acerca dos conflitos normativos surgidos da utilização de normas tributárias extrafiscais: 

1. A partir do reconhecimento das novas funções do Estado, inclusive via 

previsão pela Constituição Federal de fins a serem alcançados, as normas tributárias têm de 

ser analisadas sob um enfoque funcional.  

2. As funções das normas tributárias devem ser postas em destaque para que 

se realize uma correta interpretação do direito posto, notadamente quanto às limitações 

constitucionais ao poder de tributar, aplicadas de modo diferenciado em  face das 

diferentes funções que venham a ser exercidas pelas normas tributárias. 

3. Para o correto entendimento da questão, o primeiro passo é a 

identificação das normas tributárias. Esta não pode ser empreendida mediante critérios 

desvinculados da finalidade normativa. Critérios baseados na intenção subjetiva do 

legislador, na comparação da tributação incidente entre situações equivalentes, no respeito 

à capacidade contributiva, na afetação ou não dos recursos arrecadados e nos efeitos 

concretamente identificados das normas jurídicas se mostram insuficientes, impondo a 

realização da identificação destas normas por meio de um processo de interpretação da 

finalidade normativa. 
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4. Os efeitos, caso demonstráveis e passíveis de ser vinculados às normas 

tributárias, podem ser utilizados como indícios pelo intérprete, mas não como critério 

relevante de identificação das normas tributárias extrafiscais. 

5. A identificação das normas tributárias extrafiscais, portanto, parte da 

constatação de um tratamento discriminatório (não vinculado a critérios gerais de 

discriminação prescritos pela Constituição Federal, como capacidade contributiva nos 

impostos; equivalência nas taxas e contribuições de melhoria; e repartição de encargos em 

vista de finalidades nas contribuições) e da presença, identificada interpretativamente, de 

uma finalidade a ser alcançada pela norma tributária, diversa da simples distribuição 

igualitária de encargos. 

6. Os fundamentos para o emprego de normas tributárias extrafiscais devem 

ser buscados nos fins e objetivos prescritos pela Constituição Federal. Fins não 

homologados pela sistema constitucional não podem servir de justificativa para a 

instituição de normas tributárias extrafiscais.   

7. Caso manejadas as normas tributárias como instrumento de indução 

comportamental no âmbito da ordem econômica, i.e., no sentido de serem normas voltadas 

a finalidades extrafiscais, estas terão de se sujeitar ao regime próprio estabelecido pela 

Constituição Federal quanto à intervenção do Estado no domínio econômico. 

8. Reconhece-se, assim, que a Constituição Federal prevê a possibilidade de 

manejo de normas tributárias extrafiscais no bojo de um intervencionismo programado. 

Isso quer dizer que as normas tributárias, como instrumentos de intervenção, não podem 

menoscabar a livre-iniciativa dos contribuintes.  

9. Ainda que não se possa falar no reconhecimento constitucional de uma 

neutralidade econômica, é possível requalificar o termo, definindo-o como uma regra 

jurídica que impede o manejo de normas tributárias extrafiscais sem fundamento em 

finalidades constitucionalmente homologadas, de modo que, fora da função extrafiscal, as 

normas tributárias têm de tratar os contribuintes de modo igualitário, no sentido de atenção 

aos critérios gerais de discriminação previstos pelo próprio texto constitucional. 

10. As limitações constitucionais ao poder de tributar funcionam como 

importante filtro de regularidade das normas tributárias extrafiscais. Em sendo normas 

tributárias, estas se sujeitam, como quaisquer outras, ao regime jurídico próprio tributário. 

11. Em assim sendo, de modo geral, as limitações constitucionais ao poder 

de tributar prescritas por regras não sofrem flexibilização alguma diante do emprego de 

normas tributárias extrafiscais, a não ser quando estas ou outras regras criam cláusulas de 
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exceção. Trata-se de normas que, em vista de um modelo de classificação baseado no 

modo final de aplicação, encerram consequências definitivas. 

12. Assim, a regra da legalidade deve ser integralmente aplicada às normas 

tributárias extrafiscais, mormente no que se refere aos seus desdobramentos em matéria 

tributária: legalidade estrita e tipicidade. A Constituição não tolera em matéria tributária o 

emprego de tipos e conceitos indeterminados ou cláusulas gerais, não residindo na função 

extrafiscal fundamento de desestabilização desta conclusão. 

13. As chamadas exceções à regra da legalidade previstas pela Constituição 

Federal não podem ser ampliadas com base em razões suportadas pela função extrafiscal 

dos tributos. Além dos chamados impostos regulatórios, nenhum outro tributo pode se 

sujeitar à permissão de alterabilidade de alíquotas por ato do Poder Executivo. 

14. A alterabilidade das alíquotas dos impostos regulatórios por ato do Poder 

Executivo só pode ser empreendida nos limites e condições estabelecidos em lei; esta, no 

entanto, não pode indicar tais critérios livremente. As condições a que faz referência a 

Constituição Federal devem, necessariamente, referir-se ao emprego de finalidades 

extrafiscais. Por isso, estes impostos até podem ser manejados com fins meramente fiscais, 

mas, neste caso, deverão ter suas alíquotas fixadas em lei. 

15. A regra da irretroatividade impede que fatos geradores já realizados 

sejam alcançados por uma tributação instituída por lei editada em data posterior. No campo 

da edição das normas tributárias extrafiscais, a premissa se mantém, adicionando-se, ainda, 

a ideia de que as normas tributárias extrafiscais precisam ser adequadas. Essa 

característica amplia o âmbito de proteção do contribuinte, que não deve se submeter a um 

tratamento diferenciado (próprio das normas tributárias extrafiscais) se a indução 

pretendida não pode ser realizada. 

16. A regra da anterioridade não pode sofrer mitigações com relação às 

normas tributárias extrafiscais, salvo as exceções já previstas originalmente pelo texto 

constitucional. Por ter sido prevista mediante emenda constitucional, a chamada 

anterioridade nonagesimal pode ser alterada, com a inclusão de novas exceções. 

17. A proibição constitucional à utilização de tributo com efeito de confisco  

aplica-se perfeitamente às normas tributárias extrafiscais, não havendo que se falar em 

flexibilizações de qualquer ordem. 

18. No que se refere ao princípio da igualdade, este só pode ser aplicado a 

partir do reconhecimento dos fins das normas tributárias. Quando modalizados para o 
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alcance de finalidades fiscais, os critérios de discriminação já são sugeridos pela própria 

Constituição de modo explícito, sobrando pouco espaço para o intérprete. 

19. Quando se trata de sua aplicação às normas tributárias extrafiscais, o 

critério dependerá dos fins a serem alcançados, devendo guardar relação com estes. 

20. A competência reguladora conforma a competência tributária no que se 

refere à edição de normas tributárias extrafiscais. Os efeitos oblíquos das normas 

tributárias fiscais não podem ser proibidos pela ausência de competência reguladora. 

21. O conceito constitucional de tributo apresenta-se como um dos limites ao 

emprego de normas tributárias extrafiscais, que não pode descaracterizar o tributo em suas 

notas essenciais. 

22. Cada uma das espécies tributárias possui limites ínsitos à edição de 

normas tributárias extrafiscais. Enquanto os impostos e as contribuições têm perfil 

constitucional próprio para a intervenção do Estado sobre o domínio econômico, as taxas, 

as contribuições de melhoria e os empréstimos compulsórios possuem largos limites à sua 

utilização. 

23. É possível a controlabilidade das normas tributárias pelo Poder 

Judiciário. Para tanto, o julgador poderá verificar se a norma tributária se enquadra em 

cada um dos limites traçados anteriormente. Constatado algum descompasso, o julgador 

poderá declarar a inconstitucionalidade da medida. 

24. Como instrumento de controlabilidade das normas tributárias 

extrafiscais, sobressai a regra da proporcionalidade, impondo que estas, além de amparadas 

em finalidade constitucionalmente prevista, sejam (i) adequadas, no sentido de terem 

potencial para a promoção do fim para o qual foram instituídas; (ii) necessárias, no sentido 

de não existir nenhum outro fim que manifestamente possa ser apresentado como 

igualmente adequado e menos restritivo à direitos fundamentais dos contribuintes; e (iii) 

proporcionais em sentido estrito, quando os princípios constitucionais que serviram de 

fundamento para a sua instituição serão contrapostos a outros princípios jurídicos, 

elegendo-se, de acordo com o caso concreto, aquele que deve ostentar maior peso.  

25. Ultrapassados os limites normativos, não cabe ao Poder Judiciário tomar 

a posição dos formuladores de políticas públicas, papel que, em um regime democrático de 

direito pautado na tripartição dos poderes, deve continuar reservado ao chefe do Executivo 

e ao parlamento.  
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