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Resumo: O Direito é reconhecido por ser um instrumento de re-
gulação de condutas humanas e econômicas. O direito a livre 
inciativa decorre das relações econômicas entre empresas e da 
atividade empresarial que os indivíduos de forma organizada de-
senvolvem com o objetivo de lucro, mas que podem sofrer com 
a interferência de regras específicas do Direito Tributário. Este 
último é responsável por regular a arrecadação e fiscalização en-
tre Estado e contribuinte. No entanto, para além desta função, o 
Direito Tributário possui uma função secundária e que tem sido 
desempenhada de maneira cada vez mais intensa. Trata-se do 
fenômeno da extrafiscalidade, através do qual medidas extrafis-
cais (de caráter econômico e social) contribuem para a consecu-
ção de finalidades constitucionais, seja por meio da imposição 
de tributos, seja por meio da desoneração de tributos relativos a 
produtos e serviços essenciais ou não para a sobrevivência de 
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indivíduos e perenidade de empresas, bem como de regiões do 
Brasil desenvolvidas ou subdesenvolvidas. Por esta razão, torna-
se relevante empreender estudos que possibilitam um controle 
mais efetivo do grau de interferência da extrafiscalidade tributá-
ria na prática da atividade empresarial desenvolvida por e entre 
empresas brasileiras. 
 
Palavras-Chave: 1.Direito Empresarial; 2. Direito Tributário; 3. 
Extrafiscalidade Tributária; 4. Controle das Normas Extrafis-
cais; 5. Grau de Interferência na da extrafiscalidade na Livre Ini-
ciativa Econômica 
 
THE FREE INITIATIVE UNDER INTERFERENCE OF THE 
TAX ON INTERVENTION OF ECONOMY 
 
Abstract: The Law is recognized as an instrument for the regu-
lation of human and economic conducts. The right related to the 
free enterprise or free initiative come from the commercial trans-
actions practiced by legal entities or by professional individuals, 
who have the profit as main objective. Nevertheless, such goal 
may be submitted an undesirable tax interference. There is a rule 
in Tax Law called as “tax on intervention of economy” (in Por-
tuguese “Extrafiscalidade”) that causes an economic effect that 
can be positive or negative for the free initiative. In other words, 
such tax may create some high or low tax burden on certain com-
mercial or financial transactions. For this reason, it is relevant to 
undertake studies that allow a more effective control of the fi-
nancial interference derived from the “tax on intervention of 
economy” over the commercial transactions practiced by legal 
entities and individuals. 
 
Keywords: 1. Corporate Law; 2. Tax Law; 3. Tax on Interven-
tion of Economy Rule; 4. Control of Extra-Fiscal Standards; 5. 
Interference of Extrafiscality rule on commercial activity. 
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INTRODUÇÃO 
 

 exercício da prática da livre iniciativa é um di-
reito constitucional disposto no artigo 5, inc II e 
XIII, e Artigo 170, inc. IV, todos da CF/1988. Di-
ante disso, toda atividade econômica empresarial 
ou não (esta última atividade praticada por autô-

nomos ou profissionais liberais) que for praticada legalmente en-
contra legitimidade e proteção constitucional, mas que por uma 
questão multidisciplinar dos ramos do Direito, encontra uma 
área de conexão com o Direito Tributário por meio de uma das 
funções do tributo denominada extrafiscalidade que abordare-
mos a seguir.   

O Direito Tributário é reconhecido majoritariamente 
pela sua função inerente à instituição, fiscalização e arrecadação 
de tributos. No entanto, para além desta função precípua, é de-
fensável afirmar que o Direito Tributário também se apresenta 
como instrumento essencial para a realização de fins estatais, es-
pecialmente voltados à promoção do desenvolvimento sócioeco-
nômico entre as diferentes regiões do país. À esta função dá-se 
o nome de extrafiscalidade.  

De fato, a própria Constituição Federal é farta ao instituir 
princípios e preceitos que elevam a posição do Direito Tributário 
à alçada de instrumento profícuo direcionado à consecução de 
finalidades constitucionais. A propósito, citamos como exem-
plos: as imunidades constitucionais, cujo fundamento de exis-
tência está intrinsecamente relacionado à efetivação das garan-
tias fundamentais. 

Resta-nos perquirir se, sob a pecha de promover o desen-
volvimento sócio econômico através da tributação, haveria liber-
dade total ao ente competente para criar políticas públicas atra-
vés de medidas extrafiscais que poderiam tanto agravar quanto 
desonerar a carga tributária. Aliás, destaca-se que o poder de 
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tributar compreende tanto a possibilidade de instituir tributos, 
quanto de desonerá-los. 

Nesta toada, importante mencionar o cuidado do consti-
tuinte no sentido de criar mecanismos impedidores do uso da 
tributação de maneira arbitrária, em prejuízo à liberdade e pro-
priedade dos contribuintes. Trata-se, com efeito, do rol de limi-
tações ao poder de tributar constante do artigo 150 da Constitui-
ção Federal. 

A instrumentalização do Direito Tributário através da ex-
trafiscalidade, aliada a facilidade de manejo de instrumentos ex-
trafiscais pelas pessoas políticas competentes, junto com a apli-
cação relativizada de diversos princípios constitucionais- tais 
como: legalidade, anterioridade, capacidade contributiva, dentre 
outros-, podem produzir efeitos que incrementam a desigualdade 
entre contribuintes, sendo indispensável analisar a temática atra-
vés de um posicionamento mais crítico. 

Em suma, sem prejuízo de todo o enaltecimento devido 
e legitimado pela Constituição Federal acerca da instrumentali-
zação do Direito, em especial do Direito Tributário através da 
possibilidade de instituição de normas tributárias extrafiscais 
destinadas à persecução de finalidades constitucionais, se torna 
urgente empreendermos estudos direcionados a definir os limi-
tes, alcances e mecanismos de controle da extrafiscalidade. 

Neste aspecto, tem-se incorporado ao estudo da temática 
da extrafiscalidade uma visão funcional ou eficacial do Direito. 
Isto é, considerando que a tributação, além de impactar direta-
mente nas garantias e direitos do contribuinte, também traz efei-
tos imediatos às contas públicas, torna-se necessária uma análise 
jurídica entre a finalidade da norma extrafiscal e os efeitos dela 
decorrentes. 

Não se trata aqui de se defender a possibilidade irrestrita 
de que aspectos econômicos sejam considerados superiores por 
ocasião de uma decisão judicial, sobrepondo-se aos aspectos 
propriamente jurídicos. Com efeito, os argumentos 
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consequencialistas nas decisões judiciais devem ser sopesados 
com cautela, de modo a evitar-se que irresponsabilidades fiscais 
e inconstitucionalidades sejam convalidadas pelo Poder Judiciá-
rio, a ponto de incentivar condutas ilegais do Poder Público. 

É inexorável a importância do Direito Tributário na im-
plementação de políticas públicas através da adoção de medidas 
extrafiscais. A título exemplificativo, citamos o PRONON- Pro-
grama Nacional de apoio à atenção oncológica e o PRONAS- 
Programa Nacional de apoio à atenção da saúde da Pessoa com 
deficiência, os quais permitem às empresas apoiadoras, a dedu-
ção de despesas operacionais para fins de apuração de Imposto 
sobre a Renda. 

Seguindo neste viés, é imperioso conceber mecanismos 
capazes de mensurar se as medidas extrafiscais implementadas 
estão a produzir os efeitos pretendidos, de modo a contribuir 
para o cumprimento das diversas finalidades constitucionais es-
palhadas ao longo do texto constitucional. 

Afinal, verificar se as finalidades constitucionais estão 
sendo alcançadas através da implementação de medidas extrafi-
scais é de suma importância para se evitar a perpetuação de be-
nefícios fiscais inócuos, que podem gerar distorções e desigual-
dade entre contribuintes, bem como prejuízo ao equilíbrio das 
contas públicas, em notório descumprimento da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. 

 
1. FUNDAMENTOS DA NORMA EXTRAFISCAL 

 
A livre iniciativa, ramo clássico e notório do Direito Pri-

vado, resvala com força no Direito Público, quando por um fun-
ção do Direito Tributário, a regra da extrafiscalidade é aplicável 
de forma a interferir em aspectos econômicos das relações co-
merciais entre indivíduos, entre empresas e entre indivíduos e 
empresas. Ao longo de todo o texto constitucional é possível en-
contrarmos disposições que fundamentam a extrafiscalidade.  
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A propósito, mencionamos o artigo 151, I, da Constitui-
ção Federal, o qual impede a instituição de tributos que não seja 
uniforme no território nacional, mas permite a “concessão de 
incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desen-
volvimento sócioeconômico entre as diferentes regiões do 
País”. Ou ainda da norma tributária definir que tipo de serviço 
é essencial ou não para consumo e sobrevivência de indivíduos, 
quando atribui um alíquota maior do  Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) para uma equipamento de “asa delta”, “ra-
quete de tênis” ou “tacos de golfe” e uma menor para “lápis de 
escolar”, “régua de desenho” ou ferramentas de trabalho como 
“martelo” e “chave de fenda”.  

A questão atinente ao desenvolvimento sócio econômico 
está fundamentalmente relacionada ao artigo 170 da Constitui-
ção Federal, que prescreve: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do tra-
balho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a to-
dos existência digna, conforme os ditames da justiça social, ob-
servados os seguintes princípios: 
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI- defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e ser-
viços e de seus processos de elaboração e prestação;     
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte 
constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e ad-
ministração no País.  
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qual-
quer atividade econômica, independentemente de autorização 
de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. (grifos 
nossos) 

Percebe-se, portanto, que os princípios gerais da ordem 
econômica se complementam aos objetivos constitucionais 
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previstos no artigo 3ª da Constituição Federal, voltados à cons-
trução de uma sociedade justa, livre e solidária4, que garanta aos 
indivíduos o acesso comum e justo a livre iniciativa para prática 
de atividade econômica. 

Ao analisar as disposições constitucionais referentes ao 
Sistema Tributário Nacional, identificamos os fundamentos que 
evidenciam a intenção clara do constituinte de utilizar normas 
tributárias com finalidade diversa da ordinatória destinada a cap-
tar recursos para a manutenção do Estado, e sim de proteger o 
desenvolvimento e o acesso a prática de atividade econômica e 
empresarial.  

Neste sentido, cabe citar os impostos incidentes sobre a 
importação e exportação, de competência da União, os quais se 
orientam como políticas destinadas a preservar o comércio naci-
onal, corroborando para a manutenção da soberania nacional, 
princípio este da ordem econômica. 

Da mesma forma, o imposto sobre propriedade rural, que 
será progressivo e terá alíquotas fixadas de forma a desestimular 
a manutenção de propriedades improdutivas (art. 153, VI, §4º), 
homenageando o princípio da ordem econômica direcionado a 
confirmar a função social da propriedade. 

No âmbito da competência dos Estados, identificamos o 
ICMS (art. 155, §2º, III) informado pelo critério da essenciali-
dade e o IPVA (art. 155, III, §6º) que permite a alteração de alí-
quotas em razão da função e do tipo do veículo automotor. Sem 
prejuízo, citamos ainda a possibilidade dos impostos de compe-
tência municipal, em especial o IPTU possuir alíquotas progres-
sivas no tempo, como instrumento para desmotivar a manuten-
ção de propriedades urbanas sem utilização.  

Portanto, é inquestionável a preocupação da Constituição 
 

4 “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento naci-
onal; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 
regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação.” 
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Federal em utilizar os tributos como um dos instrumentos capa-
zes de auxiliar na consecução de finalidades constitucionais atra-
vés da implementação das políticas públicas inerentes. 

Neste sentido, é possível defender que a possibilidade da 
tributação ser utilizada também para o bem, descaracterizando 
aquela ideia geral de que a tributação está sempre relacionada à 
arrecadação, enquanto manifestação genuína do poder de tribu-
tar do Estado, e sim de preservar a justa prática e desenvolvi-
mento da atividade econômica. 

 
1.1. DOS CRITÉRIOS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS NOR-
MAS TRIBUTÁRIA EXTRAFISCAIS 

 
Conforme exposto inicialmente, o Direito Tributário des-

taca-se majoritariamente por sua função instituidora e arrecada-
dora de tributos com vistas a gerar receitas para o Estado cum-
prir com os seus diversos papéis. No entanto, não se pode sub-
trair a função secundária do Direito Tributário, qual seja, aquela 
direcionada para a indução de comportamentos, -sejam estes de-
sejados ou não-, através da adoção de medidas extrafiscais.   

É certo que a função fiscal e a função extrafiscal podem 
ser identificadas de maneira concomitante em determinada 
norma jurídica tributária. No entanto, para identificar as normas 
tributárias extrafiscais é preciso apontar quais seriam os seus cri-
térios identificadores, para que, uma vez revelados, empreender 
considerações acerca da forma de controle da constitucionali-
dade desta norma. 

Um primeiro critério a ser mencionado seria o critério da 
intenção subjetiva do legislador, o qual, a rigor, seria revelado 
através da exposição de motivos de determinada lei. (PASCALI, 
2017, p.50). Não consideramos este critério como um discrímen 
válido. Isto porque, é certo que a intenção subjetiva do legisla-
dor, por estar no campo abstrato, não pode ser apreendida por 
terceiros. 
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Um segundo critério a ser apresentado seria o critério ba-
seado na afetação dos recursos na respectiva área de atuação. 
Significa dizer que, a constitucionalidade de determinada norma 
extrafiscal poderia ser auferida através da aplicação dos recursos 
diretamente na política pública que motivou a instituição da 
norma tributária extrafiscal. (GRECO, 2009, p. 175) 

De fato, este critério é extremamente pertinente ao se 
considerar a natureza jurídica das contribuições sociais estabe-
lecidas pelo artigo 149 da Constituição Federal5. No entanto, ao 
considerarmos que uma das manifestações da norma tributária 
extrafiscal é justamente a ausência de produto de arrecadação, 
em razão da implementação de medidas desonerativas, fica evi-
denciado o risco de se assumir este critério como discrímen le-
gítimo para fins de identificação da norma tributária extrafiscal. 

Um terceiro critério estaria relacionado com a desvincu-
lação do princípio da capacidade contributiva das normas tribu-
tárias extrafiscais. A partir desta premissa, considera-se que o 
princípio da capacidade contributiva estaria relacionado à fun-
ção arrecadatória do Estado, não sendo completamente relevante 
nas hipóteses em que a função precípua cede espaço à função 
extrafiscal, própria de indução de comportamentos. (ROTH-
MANN, 2009, p. 336) 

Verifica-se uma perfeita coerência quanto a este entendi-
mento. Aliás, o simples fato de que o princípio da capacidade 
contributiva possa vir a ser desconsiderado quando da instituição 
de normas tributárias extrafiscais já constitui motivo relevante a 
demandar uma análise mais rígida quanto à forma de controle de 
tais normas. 

Um quarto critério está relacionado com a verificação da 
finalidade constitucional objetivada na lei de determinada norma 

 
5 “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de inter-
venção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econô-
micas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto 
nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativa-
mente às contribuições a que alude o dispositivo.(...)” 
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tributária extrafiscal. De maneira majoritária, este é o critério as-
sumido pela doutrina. (CARRAZZA, 2015, p. 133- CARVA-
LHO, 2011, p. 256). 

Em que pese ser pertinente este critério, confirmá-lo 
como único discrímen para identificação da norma tributária ex-
trafiscal seria medida arriscada, uma vez que, medidas inconsti-
tucionais poderiam ser validadas pelos órgãos de controle ape-
nas por aparentar possuir uma finalidade constitucional.  

Finalmente, um quinto critério relevante a ser destacado 
baseia-se na análise eficacial da norma tributária extrafiscal. 
Significa afirmar que é preciso que haja uma relação intrínseca 
entre a finalidade pretendida por determinada norma tributária 
extrafiscal e os efeitos produzidos em decorrência de sua aplica-
ção. (ÁVILA, 2012, p. 140). 

Não obstante a pertinência e coerência quanto à aceitação 
do critério baseado na finalidade objetiva da lei, indicamos al-
guns fatores que, a princípio, impedem a admissão deste critério 
como único e suficiente para identificação das normas tributárias 
extrafiscais. 

Isto porque, em decorrência da vultuosidade de finalida-
des constitucionais aparentemente autorizadas pela Constituição 
Federal, parece-nos frágil defender o critério da finalidade como 
único seguro à identificação da norma tributária extrafiscal. Afi-
nal, com pretensão de realizar determinada finalidade constitu-
cional, qualquer norma tributária, ainda que inconstitucional por 
desafiar princípios constitucionais limitadores, em especial o da 
igualdade, poderia, a prevalecer unicamente o critério da finali-
dade, ser considerada uma norma tributária extrafiscal, fato este 
que implicaria na relativização de tantos princípios, dificul-
tando, ainda, o exercício de seu controle. 

Por outro lado, se adotado unicamente o critério baseado 
na eficácia para fins de identificação das normas tributárias ex-
trafiscais, novamente nos deparamos com a problemática subja-
cente à ideia da imprevisibilidade dos efeitos na norma jurídica 
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tributária, aqui incluindo tanto a norma fiscal quanto a norma 
extrafiscal. 

Neste aspecto, impossível seria tratar de função indutora 
sem eficácia indutora. (LEÃO, 2017, p. 179) 

Analisar a norma tributária extrafiscal a partir da adoção 
do critério da finalidade aliado à eficácia pode ser relevante para 
auxiliar os responsáveis legais pelo exercício do controle da ex-
trafiscalidade a adotar medidas mais eficazes, capazes de contri-
buir para a promoção de políticas públicas eficientes e de resul-
tados positivos.  

A análise do controle da extrafiscalidade a partir da ado-
ção do critério da finalidade aliado à eficácia pode avançar em 
razão do julgamento do RE 928.943, cuja matéria foi afetada em 
sede repercussão geral, junto ao Supremo Tribunal Federal. 

A discussão cinge-se na constitucionalidade da CIDE 
instituída pela Lei 10.168/2000, para o custeio do Programa de 
Estímulo à Interação Universidade- Empresa para apoio à Ino-
vação, cujo objetivo seria incentivar o desenvolvimento tecno-
lógico brasileiro, mediante programas de pesquisa científica pro-
movidos entre universidades e setores produtivos. 

O Ministro Relator, Luiz Fux, defende a necessidade de 
enfrentamento pela Suprema Corte de aspectos ainda não anali-
sados, em especial: (i) a (des) necessidade de atividade estatal 
para legitimação da incidência, à luz dos artigos 149 e 174 da 
Constituição Federal6; (ii) e, nesse caso, o tipo de atividade es-
tatal que pode dar azo a uma legítima intervenção no domínio 
econômico; bem como (iii) o segmento econômico alcançado 
pela intervenção estatal e sua relação com a finalidade almejada 
pela exação. 

Aguardamos com ansiedade esta decisão, na expectativa 
de que os pontos suscitados sejam mesmos enfrentados, em 

 
6 “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado 
exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo 
este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado.(...)” 
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especial no tocante à finalidade e eficácia, garantindo-se, desta 
forma, a promoção de políticas públicas voltadas a resultados 
positivos, que não causem prejuízos aos contribuintes que po-
dem não ser beneficiados por tais medidas, bem como ao equilí-
brio das contas públicas. 

Aliás, a título de enriquecimento do trabalho, destacamos 
o alerta criado a partir do julgamento do processo 015.940/2017-
9 pelo Tribunal de Contas da União, em 06 de junho de 2018, de 
relatoria do Ministro José Múcio Monteiro. 

Analisou-se, por ocasião do julgamento deste processo, 
a eficácia e o controle de determinados benefícios fiscais conce-
didos no âmbito da União Federal. Destacam-se entre os benefí-
cios fiscais, os concedidos no âmbito da Zona Franca de Ma-
naus, dentre outros. 

A fiscalização promovida pela Secretaria de Macroava-
liação Governamental (Semag), no intuito de verificar a regula-
ridade no processo de concessão de benefícios fiscais nas áreas 
sociais e de desenvolvimento, identificou que a renúncia fiscal 
estimada na Lei Orçamentária Anual e discriminada pelo De-
monstrativo de Gasto Tributário para o exercício de 2018, repre-
sentaria cerca de R$ 283 milhões de reais, correspondendo a 
3,97% do PIB e 20,7% da estimativa da arrecadação de receitas 
federais. 

Reconheceu-se no trabalho de auditoria realizado pelo 
Tribunal de Contas da União que 98% dos gastos tributários 
além de não possuírem órgão gestor de controle e fiscalização, 
não possuem prazo de vigência determinado, persistindo longa-
mente no tempo. 

Este percentual revela a problemática que a ausência de 
controle dos gastos tributários pode desencadear nas contas pú-
blicas e no equilíbrio fiscal, fato este facilmente verificável em 
nosso país. 

Reconheceu-se, igualmente, que a concessão e manuten-
ção de determinado benefício fiscal está atrelado ao 
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cumprimento de determinadas contrapartidas, indispensáveis 
para a efetividade da implementação de determinadas políticas 
públicas. 

Ao final do julgamento, o Tribunal de Contas da União 
determinou que o Ministério da Fazenda e Secretaria da Receita 
Federal do Brasil apresentassem, dentro do prazo determinado: 
a relação e descrição dos gastos tributários; prazo de vigência; 
mecanismos para controle e acompanhamento da evolução da 
política pública, de modo a cumprir os princípios da publicidade 
e transparência indispensáveis ao Poder Público. 

Infelizmente, esta é a realidade desafiadora por detrás da 
concessão de determinados benefícios fiscais, os quais deixam 
de cumprir com sua finalidade constitucional e acabam por im-
pactar negativamente não apenas nas contas públicas, mas tam-
bém na relação de igualdade entre contribuintes em situações si-
milares. 

Ao se defender a necessidade de avanço quanto ao con-
trole do exercício da extrafiscalidade pelo Poder Judiciário, o 
fazemos com base nos fundamentos já estabelecidos pela Cons-
tituição Federal. 

Como já destacado anteriormente, a economia, per si, 
não pode conduzir uma decisão judicial. No entanto, partir do 
momento em que dados relacionados à eficácia da aplicação da 
norma tributária são vertidos em linguagem jurídica, passando a 
integrar elementos probatórios constantes no processo, o julga-
dor não pode desconsiderá-los, e desta prova deve emergir uma 
análise jurídica.  

Significa dizer, portanto, que as provas produzidas a par-
tir de dados econômicos, integrantes do processo, se submeterão 
ao controle jurisdicional, cabendo ao julgador verificar se os li-
mites e princípios jurídicos, inerentes à ordem econômica ou à 
ordem tributária, foram devidamente respeitados. 

 
2. FORMAS DE CONTROLE DA EXTRAFISCALIDADE 
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Restou definido por ocasião dos argumentos apresenta-

dos anteriormente que as normas tributárias extrafiscais, por 
possuírem função diversa da norma tributária fiscal, possuem 
critérios distintos de identificação; e, por possuírem critérios dis-
tintos, se submetem, por consequência, a uma forma diferenci-
ada de controle de constitucionalidade. 

Humberto Ávila sugere, portanto, que as normas tributá-
rias extrafiscais, por poderem, eventualmente, tangenciar direi-
tos e garantias fundamentais, se submetam a um mecanismo de 
controle de constitucionalidade diverso, baseado no dever de 
proporcionalidade. (ÁVILA, 2012, p. 138) 

O dever de proporcionalidade também é reconhecido 
como princípio ou postulado. Roque Antônio Carrazza eleva a 
proporcionalidade à condição principiológica, reconhecendo 
que a função precípua deste princípio é servir de comando de 
otimização, impedindo que as medidas adotadas pelo Poder Pú-
blico tenham ingerência nociva na vida dos contribuintes, afe-
tando seus direitos fundamentais. (CARRAZZA, R. 2015, p. 
578) 

Para Humberto Ávila os postulados seriam normas me-
tódicas, as quais instituiriam, por sua vez, critérios de aplicação 
de outras normas. Enfim, são normas que orientam a aplicação 
de outras normas, isto é, são normas de segundo grau. (ÁVILA, 
2016, p. 176) 

A aplicação do postulado da proporcionalidade de-
manda, de maneira imprescindível, uma relação de causalidade 
estruturada entre o meio e o fim. Não identificada a coerência ou 
indicação mínima de elementos aptos a auxiliar a pretendida 
análise da causalidade, o postulado da proporcionalidade se 
torna enfraquecido ou até inócuo.  

Enfatiza Humberto Ávila que o postulado da proporcio-
nalidade possui caráter trifásico, demandando a análise conjunta 
de três elementos, quais sejam: (i) adequação, consistente em 
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verificar se o meio promove o fim; (ii) necessidade, consistente 
em analisar se, dentre diversos outros meios disponíveis e ade-
quados para realização do fim, foi eleito aquele que menos res-
tringisse direitos fundamentais, e, por fim, (iii) proporcionali-
dade em sentido estrito, consistente em comparar se as vanta-
gens trazidas pela promoção do fim superam as desvantagens 
provocadas pela medida. (ÁVILA, 2016, p. 205) 

O critério da adequação é identificado através da neces-
sária simbiose que deve haver entre o meio e o fim. Isto é, a 
medida adotada deve realizar, ou ao menos ter a possibilidade 
de realizar, a promoção da finalidade pretendida. (ÁVILA, 2016, 
p. 205) 

Conforme analisamos em momento anterior, a imprevi-
sibilidade dos efeitos produzidos pela norma tributária extrafis-
cal, nos impede auferir, de maneira segura, que os efeitos pre-
tendidos poderão ser produzidos de maneira satisfatória através 
da medida adotada. 

É, por esta razão, que muitas vezes a análise se restringirá 
em verificar se os efeitos que potencialmente venham a ser pro-
duzidos guardam estruturalmente consonância com a medida 
adotada, seja no aspecto estrutural, seja no aspecto do conteúdo. 

Enfatizamos o termo estruturalmente para fazer referên-
cia à estrutura da norma jurídica extrafiscal. 

É preciso contextualizar o tema e, para tanto, trazemos à 
baila o exemplo da Lei Complementar 111/2018 do Município 
de Curitiba, que “dispõe sobre a isenção e remissão da taxa de 
coleta de lixo”. 

O artigo 1º da referida Lei estabelece que: “Serão isentos 
da Taxa de Coleta de Lixo os contribuintes inscritos no cadastro 
único da Fundação de Ação Social- FAS ou que se encontrem 
em situação de vulnerabilidade social, conforme regulamento”. 

No presente caso, identificamos que o objetivo da norma 
de isenção tem caráter social, buscando desonerar as pessoas que 
se encontrem em situação de vulnerabilidade social.  A 
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princípio, pode-se argumentar que este objetivo cumpre finali-
dade constitucional, sendo, portanto, norma tributária extrafis-
cal. 

Iniciamos, portanto, o controle da extrafiscalidade a par-
tir do critério da proporcionalidade. 

É sabido que o conceito constitucional da taxa está fun-
damentado no exercício regular do poder de polícia ou pela uti-
lização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. 
É incontroverso que o princípio informador da taxa é o princípio 
da retributividade, que deve refletir efetivamente o custo decor-
rente da prestação do serviço ou do poder de polícia exercido. 

A taxa de lixo do Município de Curitiba está disciplinada 
pela Lei Complementar 40/2001 e tem por hipótese de incidên-
cia a “utilização, efetiva ou potencial, do serviço de coleta de 
lixo”. 

Exercendo o controle através do critério da proporciona-
lidade, identificamos a ausência de adequação entre a medida 
adotada, qual seja, isenção de taxa de lixo, e a finalidade preten-
dida, qual seja, privilegiar pessoas em vulnerabilidade social. 

Percebe-se que o motivo que justificou a concessão da 
isenção da taxa de lixo não guarda relação com a própria hipó-
tese de incidência desta espécie tributária, que consiste na utili-
zação, efetiva ou potencial, do serviço de coleta de lixo. Isto é, 
a isenção em taxas não poderia ser concedida por critérios pró-
prios da capacidade contributiva, uma vez que princípio infor-
mador das taxas é o retributividade. 

Na realidade, ao invés de se medir o custo da atuação 
estatal, consistente na prestação de serviço, mede-se fatores es-
tranhos à base de cálculo das taxas, aplicando critério próprio 
dos impostos. 

Não apenas isso, ao se conceder este benefício fiscal em 
virtude da situação de vulnerabilidade social, o Município perde 
uma grande oportunidade de promover, através da norma 
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tributária extrafiscal, medidas adequadas que poderiam contri-
buir para a consecução de finalidades constitucionais através da 
taxa. 

Neste sentido, a norma tributária extrafiscal aqui anali-
sada poderia ser considerada adequada se, ao invés de simples-
mente conceder a isenção, condicionasse o gozo do benefício à 
adoção, por parte do contribuinte, de práticas que contribuíssem 
efetivamente para a promoção do meio ambiente, implantando 
uma cultura de educação ambiental.7 

Ao contrário, o fato de a finalidade constitucional não 
guardar relação com a norma tributária extrafiscal (isenção de 
taxa de lixo), pode acarretar efeitos diversos, contribuindo nega-
tivamente para que o contribuinte não adote uma postura mais 
ativa em termos de educação ambiental. 

O segundo elemento do postulado da proporcionalidade 
é o da necessidade e requer uma análise comparativa, verifi-
cando até qual medida um direito ou garantia poderia ser sope-
sada em prol da realização de uma finalidade constitucional. Sig-
nifica investigar se haveria possibilidade de adoção de outra me-
dida menos prejudicial sob o ponto de vista de um direito funda-
mental, mas igualmente factível quanto ao alcance de sua finali-
dade.  

Esta medida é extraída através da comparação do grau de 
restrição dos direitos fundamentais, consequência notória da tri-
butação, e o grau de finalidade a ser promovida. Entre ambas 
pretensões, deve haver uma ponderação.  

Por fim, o último elemento do postulado da proporciona-
lidade é a proporcionalidade em sentido estrito. Significa dizer 
que, uma vez identificada a idoneidade da adequação e 

 
7 A título exemplificativo, o Município de Joinville, localizado no Estado de Santa 
Catarina, adota diversos fatores, tais como: quantidade, número de passadas do cami-
nhão, destinação do imóvel, para auferir o custo da prestação do serviço da coleta de 
lixo. O cálculo é feito de maneira individualizada, seguindo uma fórmula. Disponível 
em: <http://www.ambiental.sc/wp-content/uploads/2018/06/C%C3%A1lculo-
JLLE.pdf>. Acesso em 16 de junho de 2019. 
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necessidade da medida, importa refletir sobre a seguinte indaga-
ção: “O grau de importância da promoção do fim justifica o grau 
de restrição causada aos direitos fundamentais?” 

Esta é uma análise crítica que leva o intérprete a refletir 
sobre os pontos benéficos ou maléficos decorrentes ou que po-
derão decorrer de determinada norma tributária extrafiscal.  

O controle da extrafiscalidade através do critério da pro-
porcionalidade não é facilmente identificada no âmbito do Su-
premo Tribunal Federal, em razão do posicionamento assumido 
pela Suprema Corte no sentido de preservação do princípio da 
separação dos poderes. 

No entanto, ao analisarmos alguns casos efetivamente 
enfrentados e julgados pela Suprema Corte, verificamos a exis-
tência de problemas comuns corriqueiramente identificados no 
âmbito da extrafiscalidade. Diante desta abertura, optamos por 
utilizá-lo como caso paradigmático, que pode corroborar para o 
avanço dos julgamentos no âmbito da extrafiscalidade. 

O Supremo Tribunal Federal, através da ADI 855-2, jul-
gou inconstitucional a Lei paranaense nº 10.248/93, que obri-
gava os estabelecimentos comerciantes de gás liquefeito de pe-
tróleo- GLP a pesagem, à vista do consumidor, os botijões de 
gás entregues aos consumidores. 

A medida objetivava cumprir com uma finalidade de de-
fesa do consumidor, constante do artigo 170, inciso V, da Cons-
tituição Federal8. Da leitura do voto extrai-se um possível con-
flito entre o princípio da defesa do consumidor e o princípio da 
livre iniciativa, motivo este a demandar a aplicação do postulado 
da proporcionalidade. 

A inconstitucionalidade da legislação foi declarada, re-
conhecendo-se que a medida adotada acarretaria ônus excessivo 
às empresas comerciantes de gás, prejudicando o regular 

 
8 “Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames 
da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) V – defesa do consumidor; 
(...).” 
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exercício da livre iniciativa. Quanto ao aspecto da defesa do con-
sumidor, reconheceu-se a validade do objeto constitucional, o 
qual poderia ser cumprido através de outras medidas menos ex-
cessivas e impraticáveis pelos comerciantes. 

É preciso enfatizar, portanto, a possibilidade do exercício 
de controle das medidas tributárias extrafiscais através do pos-
tulado da proporcionalidade, sem que este ato implique em vio-
lação ao princípio da separação dos poderes. Repisamos que a 
manutenção do Estado de Direito, no qual direitos e garantias 
são observados pelo Estado, depende de uma atuação harmônica 
do Poder Judiciário, preservando a ordem constitucional. 

Infelizmente, os casos pragmáticos ora apresentados ou 
não foram objeto de judicialização, ou não foram julgados no 
âmbito do controle da extrafiscalidade. De qualquer modo, ser-
vem de apoio para a adoção de uma postura mais ativa e pro-
gressista que corrobore para solucionar os entraves que impe-
dem a efetivação dos direitos e garantias assegurados pela Cons-
tituição Federal. 

 
2.1. O DECRETO Nº 9.834/2019 E A SUA IMPORTÂNCIA 
PARA ATINGIR O OBJETIVO DO INCENTIVO A LIVRE 
INICIATIVA POR MEIO DA EXTRAFISCALIDADE. 

 
É incontroversa a necessidade de controle das políticas 

públicas implementadas através de normas tributárias extrafis-
cais. Neste sentido, é premente destacar a importância do ad-
vento do recente Decreto nº 9.834, de 12 de junho de 2019, atra-
vés do qual restou instituído o “Conselho de Monitoramento e 
Avaliação das Políticas Públicas”, cuja finalidade é avaliar e mo-
nitorar as políticas públicas selecionadas a partir de subsídios da 
União. 

Importante destacar que o Anexo I do referido Decreto 
apresenta a relação de aproximadamente 110 políticas públicas 
que são promovidas através de medidas extrafiscais, 
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representadas por benefícios fiscais das mais diversas naturezas: 
isenção, dedução, crédito presumido, etc. 

Com efeito, cada política pública implementada através 
da adoção de medidas extrafiscais será acompanhada por um ór-
gão governamental específico, com o auxílio de entidades repre-
sentativas do respectivo segmento. Espera-se que com esta me-
dida, as políticas públicas sejam efetivamente acompanhadas 
com vistas ao cumprimento da finalidade inicialmente conce-
bida. 

Desta forma, evita-se que medidas extrafiscais instituí-
das de maneira desproporcional, sob o ponto de vista da relação 
entre a finalidade e o cumprimento da finalidade pretendida, per-
maneçam produzindo efeitos negativos ou distorcidos entre con-
tribuintes. 

Diz-se efeitos negativos ou distorcidos em razão da per-
manência de determinados benefícios fiscais em prol de deter-
minado setor em detrimento de outro, fato este que, a rigor, pode 
causar tratamento diferenciado, em violação à livre iniciativa e 
livre concorrência. 

Sobremais, ao se atentar para o controle efetivo das polí-
ticas públicas, o Poder Público demonstra interesse genuíno em 
concretizar as finalidades constitucionais estabelecidas, bem 
como em respeitar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que presti-
gia o equilíbrio das contas públicas através da adoção de crité-
rios para realização de renúncia da receita, na qual se enquadra 
muitas das medidas extrafiscais, exemplo: isenção, redução de 
alíquota ou base de cálculo e outros benefícios. 

Desta feita, a assunção desta iniciativa por parte do Poder 
Executivo deve servir de exemplo de conduta para o Poder Le-
gislativo, bem como para o Poder Judiciário, o qual não se deve 
furtar ao dever de prestar a atividade jurisdicional em sua com-
pletude, analisando as questões atinentes às medidas tributárias 
extrafiscais sob o aspecto da proporcionalidade. Isto é, da rela-
ção de adequação entre a finalidade pretendida e os efeitos 
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produzidos ou a serem produzidos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
É evidente que a utilização de medidas extrafiscais des-

tinadas à consecução de objetivos constitucionais tem se inten-
sificado nos últimos anos, e não se pode negar que o desenvol-
vimento das atividades econômicas e empresarias brasileiras 
tem obtido êxito em razão da interferência que esta absorve da 
regra de extrafiscalidade que procura compensar a eventual de-
sigualdade decorrente entre regiões menos desenvolvidas que 
outras (a exemplo do interior das regiões nordeste e norte do 
Brasil que carece cada vez mais de incentivos para desenvolvi-
mento econômico regional). Não se nega que esta possibilidade 
encontra amparo no texto constitucional, cuja caráter programá-
tico e funcional destinado à promoção de mudanças econômicas 
e sociais é facilmente identificado. 

Assim, ao se reconhecer que a livre iniciativa encontra 
amparo constitucional por meio da aplicação das normas tribu-
tárias extrafiscais, verifica-se que a extrafiscalidade tem a fun-
ção indutora na ordem econômica e social, diferentemente das 
normas tributárias fiscais convencionais que possuem apenas 
função meramente arrecadatória, e não de desenvolvimento só-
cioeconômico.  

Por tratarem-se de normas jurídicas com critérios e fina-
lidades distintas, justificando a exceção de determinados princí-
pios constitucionais tributários, dentre os quais se destacam a le-
galidade, anterioridade, capacidade contributiva, dentre outros, 
buscou-se, desde o início deste trabalho, apresentar quais seriam 
os critérios de identificação e controle das normas tributárias ex-
trafiscais. 

Neste contexto, elegeu-se um critério duplo de identifi-
cação das normas tributárias extrafiscais, quais sejam, o da fina-
lidade e da eficácia.  
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Com efeito, a junção de ambos os critérios permite resol-
ver problemas que não seriam passíveis de resolução se fossem 
considerados isoladamente. Isto é, a partir da finalidade objeti-
vada na lei, pode-se verificar se há adequação e proporcionali-
dade entre a medida produzida e as finalidades constitucionais 
que são principalmente econômicas, aqui representadas através 
das regras que regem a ordem econômica. Em caráter comple-
mentar, não basta a identificação e correlação existente entre a 
finalidade objetivada na lei que instituiu determinada norma tri-
butária extrafiscal e a finalidade constitucional, devendo haver 
o efetivo cumprimento da finalidade constitucional objetiva. 
Surge, portanto, a importância do aspecto da eficácia da norma 
tributária extrafiscal. 

Conforme citado anteriormente, não há que se falar em 
função extrafiscal sem eficácia no plano concreto de consolida-
ção do desenvolvimento econômico regional para equalização e 
viabilização do exercício da livre iniciativa no Brasil. Entende-
mos que há embasamentos constitucionais a permitir a análise 
dos efeitos das normas tributárias extrafiscais no Direito Privado 
e nas relações empresarias e dos profissionais liberais e autôno-
mos. Não se tratando, portanto, de elementos extrajurídicos.  

Alguns critérios de controle da constitucionalidade das 
normas tributárias extrafiscais foram apresentados no presente 
trabalho. Analisamos o controle da constitucionalidade das nor-
mas tributárias extrafiscais a partir dos critérios comumente uti-
lizados pelo Poder Judiciário, destacando-se o controle pela 
forma, bem como o controle pelo conteúdo da igualdade. 

Verificou-se que estes critérios de controle não se mos-
tram suficientes para enfrentar as problemáticas decorrentes do 
instrumento da extrafiscalidade. 

A questão do controle pelo conteúdo da igualdade pelo 
Poder Judiciário nem sempre é possível, uma vez que o Poder 
Judiciário privilegia, com razão, o princípio da separação dos 
poderes, invocando em reiterados casos que a diferenciação de 
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contribuintes em razão de determinada norma tributária é orien-
tada pelo conveniência e juízo da Poder Legislativo. 

Entendemos que à luz da Constituição Federal, esta po-
sição não é de todo segura. Com efeito, o ordenamento coíbe o 
tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em si-
tuação equivalente. A adotar sem reservas o posicionamento do 
Poder Judiciário, muitos privilégios odiosos, destinados a gru-
pos de pressão, poderiam subsistir, impactando negativamente 
no ordenamento jurídico. 

É, portanto, neste contexto que um novo critério de con-
trole de constitucionalidade surge, qual seja, o critério da pro-
porcionalidade. É necessário verificar, através da proporcionali-
dade, se a medida extrafiscal adotada apresenta, de fato, uma re-
lação de harmonia entre o meio e o fim.  

Significa dizer que deve haver uma adequação entre a 
medida adotada como caminho para a realização de determinado 
objetivo constitucional. Ainda que se reconheça a dificuldade de 
se aferir os efeitos da norma tributária extrafiscal no início de 
sua vigência, deve-se analisar se o meio adotado tem o condão 
de produzir, ainda que em caráter potencial, o fim pretendido. 

Neste sentido, reconhece-se a importância do advento do 
Decreto 9.834/2019, o qual instituiu o Conselho de Monitora-
mento e Avalição das Políticas Públicas a partir dos critérios da 
finalidade e eficácia. Com a ajuda de entidades representativas 
dos segmentos de cada programa de política pública, o Poder 
Público terá indicativos da eficácia da medida extrafiscal. 

Com isso, assume-se o necessário controle da implemen-
tação de medidas extrafiscais para fins de realização de políticas 
públicas, contribuindo para a eficácia delas no plano concreto, 
bem como reduzindo o risco de que o equilíbrio das contas pú-
blicas seja atingido sem que haja qualquer efeito positivo, cau-
sando distorções entre contribuintes e entre o Pacto Federativo. 
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