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1. INTRODUÇÃO

Ao se estudar sobre as políticas fiscal e extrafiscal, não raras vezes refrata-se 
somente a sanha arrecadatória do Fisco, enfocando apenas a relação de verticalidade 
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em que se opõe o Estado-arrecadador e o contribuinte, o qual se vê compelido a, 
compulsoriamente, efetuar o pagamento de determinada contraprestação (art. 3º do 
CTN). Tal dinâmica, em que pese ser também verdadeira, não dimensiona o papel do 
sistema tributário brasileiro na promoção da Justiça Social, o que se pretende tratar aqui.

Nesse contexto, o presente artigo objetiva cuidar das políticas fiscal e extrafiscal 
como instrumentos de promoção da Justiça Social, atingindo os ditames programáticos 
da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Utiliza-se, para tanto, a pesquisa bibliográfica, 
bem como se adota o método dedutivo.

A reflexão que se propõe, logo no início, é dimensionar o papel da Justiça Fiscal 
na Constituição Cidadã e sua importância na concretude da Justiça Social. Busca-
se aqui responder, em síntese, qual seria o elo existente entre a relação tributária e as 
normas constitucionais? Após, contextualizado o leitor, adentra-se ao tema do corrente 
artigo, isto é, a função da política fiscal e extrafiscal como meios de se atingir a Justiça 
Social, procurando, enfim, responder como o liame fiscal-arrecadatório pode auxiliar na 
efetivação daquela.

2. A JUSTIÇA FISCAL NA CONSTITUIÇÃO CIDADÃ

Quando se estuda sobre o Direito Tributário, a primeira figura ou cena a que se 
remete e surge na mente é a relação vertical e contraposta, em que, em grau superior, 
situa o Estado-arrecadador-credor e, abaixo dele, o contribuinte, massacrado pela alta 
carga tributária. 

A essência do elo é entendida e sintetizada, na maior parte das vezes, somente 
sob o foco arrecadatório, olvidando demais funções porventura existentes nela. Muito 
embora seja inegável que referido paradigma refrata-se constantemente no senso comum, 
resume verdadeira fórmula simplista e que não deve – ao menos não deveria – refletir a 
realidade, esquecendo demais nuances desse vínculo que transborda a equação sintética 
aludida. (RIBEIRO; GESTEIRO, 2005, p. 61).

A começar, o Direito Tributário deve ser analisado não de forma divorciada do 
texto constitucional. Ao contrário, em virtude do princípio da unidade e da supremacia 
da Carta Maior, mister se faz a leitura daquele em conformidade com esta; jamais o 
inverso, uma vez que “o princípio da unidade se garante pela Constituição como norma 
central do ordenamento jurídico que outorga validade às demais normas e por meio da 
qual se pode julgar e controlar a sua validade. A garantia da unidade é que torna possível, 
por outra parte, a realização dos outros dois princípios essenciais do sistema jurídico: a 
plenitude e a coerência”. (CALLEJÓN, 2014, p. 32).

Nesse galgar, necessário rememorar que um dos fundamentos da própria estrutura 
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da República brasileira é o princípio dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), 
significando que o homem, mais precisamente as qualidades e atributos que permitem 
rotulá-lo como tal, deve ser a diretriz de proteção do ordenamento jurídico (MIRANDA, 
2009, p. 170), acima dos bens materiais, do capital e, inclusive, do Fisco. 

A propósito, a relação turbulenta entre Estado-cidadão não é questão atual, mas 
histórica, consubstanciada, máxime no reconhecimento dos direitos fundamentais de 
primeira geração – civis e políticos –, os quais denotavam a necessidade de que o Estado 
respeitasse o cidadão, por meio da adoção de um comportamento negativo. Exigia-se a 
abstenção estatal para conter abusos e, por outro lado, reconhecia-se um átimo mínimo 
de proteção jurídica dentro do qual o ente estatal não poderia ingressar.

Some-se ainda que a Carta Maior brasileira centraliza como um dos objetivos do 
Estado a construção de uma sociedade justa e igualitária (art. 3º, I, CF/88), a erradicação 
da pobreza e da marginalização (art. 3º, III, CF/88), além de ser um dos princípios 
da ordem econômica nacional a redução da desigualdade social (art. 170, VII, in fine, 
CF/88). 

Tais normas programáticas, indispensável pontuar, emanam verdadeiros vetores e 
programas interpretativos os quais o Estado fica obrigado a perseguir e a intuir suas ações 
administrativas e legiferantes. Não são sugestões ou recomendações, mas sim normas 
dotadas de efetividade e cujo cumprimento o ente estatal deve perseguir. (CUNHA 
JÚNIOR, 2014, p. 148).

Nesse diapasão, os tributos devem “proporcionar o alcance das metas previstas no 
preâmbulo da Constituição Federal, observando os fundamentos da República Federativa 
do Brasil e seus objetivos, nunca se limitando à simples arrecadação de valores, ou 
seja, os tributos devem cumprir com sua função arrecadatória e com sua função social 
simultaneamente” (RIBEIRO; GESTEIRO, 2005, p. 61).

De fato, a pretensão de se resguardar a dignidade da pessoa humana, a construção de 
uma sociedade igualitária, reduzindo as desigualdades sociais, entre outros mandamentos 
constitucionais, possui nítido elo com a Justiça Fiscal, que, por seu turno, guarnece 
clarividente relação com o princípio da igualdade e da capacidade contributiva.

O binômio (igualdade e capacidade contributiva), aliás, já era enunciado desde a 
Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, respectivamente, no art. 1º e 13, in 
fine, aprovada pela Assembleia Nacional Francesa, em 17893, denotando, portanto, seu 
caráter universal e essencial, sobretudo, em razão da base jusnaturalista de tais direitos 
fundamentais. (FERREIRA FILHO, 2012, p. 48).

3  Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade 
comum. […] Art. 13º. Para a manutenção da força pública e para as despesas de administração é indispensável uma 
contribuição comum que deve ser dividida entre os cidadãos de acordo com suas possibilidades. (grifo nosso).
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Demonstrando o vínculo entre Justiça Fiscal e capacidade contributiva, Ricardo 
Lodi Ribeiro (2009, p. 210) destaca: “O ideal da Justiça Fiscal, hoje, se realiza na 
investigação de quanto cada cidadão pode contribuir com as despesas públicas, à luz 
dos valores e princípios e objetivos reatores do Estado Democrático e Social”. É clara, 
por conseguinte, a sintonia que há entre Justiça Fiscal, o papel do Direito Tributário, 
a capacidade contributiva e a igualdade para atingir as metas estabelecidas na Carta 
Republicana de 1988.

Ora, não pode – ao menos não poderia – o Direito Tributário, em uma visão 
reducionista, sintetizado na regra-matriz de incidência tributária, simplesmente incidir 
sobre o patrimônio daqueles que não possuem tantas condições financeiras e muitas 
vezes privar o contribuinte de um valor mínimo a fim de atender a satisfação dos direitos 
sociais daquele. 

O Direito Tributário, destarte, deve observar coerentemente o princípio da 
capacidade contributiva. Significa com isso que aqueles que estiverem em uma posição 
patrimonial menos abastada devem suportar o menor ônus tributário, ao passo que o 
Estado-arrecadador deve concentrar seu apetite voraz em cima daqueles que possuam 
melhores condições financeiras, porquanto esse grupo de pessoas não será privado de 
seu mínimo existencial, diferentemente da classe menos favorecida. (CARRAZZA, 2001, 
p. 522).

Vê-se, com isso, que o vínculo entre a capacidade contributiva e o princípio 
constitucional da igualdade ressoa à medida que em relação a este já não se satisfaz a sua 
existência no plano meramente formal e jurídico. Há tempos que a igualdade vem sendo 
compreendida em sua dimensão material, admitindo, por conseguinte, comportamentos 
díspares por parte do ente estatal, acaso haja situações fáticas claramente desiguais que 
justifiquem aquele atuar exatamente para nivelá-las. 

Na seara tributária, a própria Constituição Federal, imbuída de tal premissa, veda 
o tratamento desigual de contribuintes em situação idêntica (art. 150, II), ao passo que 
adotou o princípio da capacidade contributiva (art. 145, §1º). Implica dizer que não há 
qualquer antinomia aqui; ao contrário, ambas as normas se complementam e se conjugam 
na busca da justiça tributária (SILVA, 2013, p. 224), reverberando a densidade do próprio 
princípio da igualdade em sua perspectiva material. 

Quanto ao equacionamento entre capacidade contributiva e salvaguarda ao 
mínimo existencial, diga-se que não se privilegia qualquer ideia romantizada a respeito 
e muito menos se pretende estabelecer módulos genéricos para resolução de conflitos. 
A dimensão da capacidade contributiva e eventual ofensa ao mínimo existencial devem 
ser vistos caso a caso, inseridos em um contexto e com todas as peculiaridades que 
circundarem a situação (SARLET, 2011, p. 145), cabendo então ao intérprete verificar 
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qual deles preponderará para a resolução do conflito de valores existentes. 
Ademais, outro ponto importante a se enfatizar, de igual maneira e que se situa 

dentro da concepção de Justiça Fiscal, guarnece no princípio da proibição do confisco. 
Este, na realidade, não traduz, por si só, qualquer concepção nova ao sistema tributário, 
contudo reformula os já existentes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 
dentro daquele, imprimindo-lhes um sentido mais específico.

O confisco tributário, como é sabido, “consiste em uma ação do Estado, 
empreendida pela utilização do tributo, a qual retira a totalidade ou parcela considerável da 
propriedade do cidadão contribuinte, sem qualquer retribuição econômica ou financeira 
por tal ato” (CASTILHO, 2002, p. 39). Existe ele, portanto, quando a ação estatal 
repercute economicamente de forma tão arrebatadora e intensa sobre o patrimônio do 
indivíduo-contribuinte que o impacta desproporcionalmente e sem qualquer fundamento 
lógico.

A essência da proporcionalidade e da razoabilidade, logo, afasta a lógica de 
qualquer admissão de confisco por parte do ente estatal, vez que a simples cogitação 
dele traduz repulsa intensa à adequação entre instrumentos e fins, além da dissociação da 
utilidade, porquanto poderia causar situação de penúria ao indivíduo, gerando um grave 
problema social. 

Tamanha é a extensão da garantia constitucional da proibição do confisco que, pela 
redação meramente legal, reduzir-se-ia apenas a tributos (art. 150, IV, CF/88), porém, 
vem sido a ela imprimida interpretação extensiva para abarcar outras situações, como 
multas, por exemplo. A propósito, a própria Suprema Corte brasileira, na ADI 551/
RJ, usou tal fundamento como ratio decidendi a fim de se declarar inconstitucional norma 
estadual que impunha multa em proporção confiscatória. (STF, 2003).

O não confisco condensa o teor da Justiça Fiscal também, posto que, se esta emana 
a proposta de que o ônus tributário deve ecoar segundo a capacidade de pagamento de 
cada um, da mesma maneira, aquele não pode se encorpar, injustificadamente, de tal 
magnitude que, despido de qualquer contorno de razoabilidade, recaia sobre o patrimônio 
do contribuinte, privando-o de uma proporção significativa de seus bens.

Enfim, ao se ler o Sistema Tributário sob o holofote da Carta Maior brasileira, 
sobretudo, em relação às normas programáticas e o compromisso de se providenciar 
uma Justiça Fiscal, observando a capacidade tributária e o não confisco, resta cristalino o 
dever que assumem as políticas fiscal e extrafiscal na promoção da Justiça Social.

3. A FUNÇÃO SOCIAL DO TRIBUTO

Antes de se adentrar à discussão da política fiscal e extrafiscal como instrumentos 
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para a promoção da Justiça Social, imperioso consolidar a premissa de que o tributo 
possui relevante função social, além de ser a seiva da qual se nutre o Estado: “la financiación 
por médio de tributos debe constituir uma pieza básica, em términos cuantitativos, em la financiación del 
Estado” (ESTEVAN, 2020, p. 59).  

Tal qual o sangue é importante para o corpo humano, o tributo é essencial para o 
Estado. Por meio do último, propicia-se ao ente custear toda sua estrutura, cumprindo 
a agenda de compromissos constitucionais com a qual se comprometeu, o que justifica 
a arrecadação como “instrumento voltado à redistribuição de riquezas a serviço de uma 
política social e econômica.” (ALVES; DUARTE, 2017, p. 283).

No mesmo sentir, Hugo de Britto Machado (2009, p. 42) destaca a ligação íntima 
existente entre o tributo e a cidadania na seguinte oração: “Há mesmo quem diga que o 
tributo é o preço da cidadania”. 

O binômio tributo-cidadania consubstancia expressão muito feliz. De fato, é por 
meio do tributo que o ente estatal consegue substrato para poder colocar em práticas 
medidas que visem a conferir concretude aos direitos sociais, como saúde, educação, etc, 
estando a cidadania umbilicalmente ligada a estes. Não há como cogitar da existência 
de cidadania, em sua dimensão material e real, relegando ao esquecimento os direitos 
fundamentais, cujo cumprimento, repita-se à exaustão, é dever do Estado.

Além disso, da função meramente arrecadatória, a tributação possui outras 
finalidades, consistentes na distribuição de renda e riqueza, bem como na de orientação 
de investimento, poupança e produção, como lembram Maria de Fátima Ribeiro e Renata 
Alencar Silva (2019, p. 178).

Refrata-se, de forma inquestionável, que o tributo, por conseguinte, possui 
cristalina função social, posto que, sem prejuízo de servir para subsidiar os atos materiais 
do Poder Público que darão concretude aos direitos fundamentais, verbera a distribuição 
de renda e riqueza. Observam-se, assim sendo, as diretrizes constantes na Constituição 
Federal, que é o “certificado da cidadania dos povos, o compromisso de seu futuro, o 
monumento da sua maioridade, a Carta de seus direitos, o compêndio de suas liberdades, 
a garantia de sua proteção fundamental.” (BONAVIDES, 2011, p. 58).

O art. 3º, I, da CF/88 conduz à ideia de sociedade solidária, sendo que o inciso 
IV, do mesmo dispositivo, impõe a erradicação da pobreza como diretriz republicana. 
O art. 170, caput, da CF/88 dedica como um dos fundamentos da Ordem Econômica a 
valorização do trabalho, seguindo como princípio não só a propriedade privada, mas a 
função social da propriedade. 

Veja-se que a tônica constitucional impõe que a interpretação da relação tributária 
seja formulada em igual sintonia, qual seja, a busca da distribuição de renda e riquezas, 
redimensionando com isso o ônus da tributação em atenção aos princípios da igualdade 
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e da capacidade contributiva: quem possuir mais contribui mais ao Estado-credor; quem 
possuir menos contribui menos para o Estado-credor. O tributo, destarte, funciona 
como instrumento de distribuição de renda e riqueza a todos ao desempenhar o referido 
mister de acordo com os ditames constitucionais. (FERREIRA, 2007).

Ademais, mediante a relação tributária, vertem-se – ou ao menos deveria verter – 
à população os recursos hauridos, sobretudo, em forma de políticas públicas, voltadas 
à efetivação dos serviços gerais e de direitos sociais, como educação, saúde, lazer, 
entre outros. É sabido, aliás, que é “por meio da instituição de políticas públicas que a 
tributação perde o seu fim meramente arrecadatório e se constitui em um mecanismo de 
desenvolvimento e inclusão social” (RODRIGUES; KUNTZ, 2018, p. 160), emergindo 
a função social do tributo.

4. O PAPEL DA POLÍTICA FISCAL COMO INSTRUMENTO PARA A 
PROMOÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL

Compreendida a noção de Justiça Fiscal como verberadora dos cânones mais 
caros da Constituição Federal, redimensionando em um sentido mais amplo a missão 
do Direito Tributário, bem como demonstrada a função social do tributo, faz-se mister 
demonstrar como, de igual maneira, o papel do exercício da política fiscal serve como 
meio para se atingir a Justiça Social apregoada no texto constitucional. 

O Estado, como é cediço, não sobrevive senão em razão e em função dos próprios 
governados. Em uma relação simbiótica – ao menos se presume que assim o seja-, os 
últimos renunciam a sua liberdade para o estabelecimento de um ente maior social, 
cujo papel seria evitar a guerra entre todos os indivíduos, numa concepção hobbesiana. 
(DALLARI, 1986, p. 10). 

Uma das consequências dessa abdicação da parcela de liberdade para a constituição 
de um ente estatal maior é o estabelecimento da relação tributária, até mesmo porque o 
Poder Público, como entidade abstrata, ou melhor, pessoa jurídica, por si só, nada possui 
e, se nada possuir, por óbvio, nada fará. Sobre os tributos e sua importância para a 
política fiscal, Tipke e Yamashita (2002, p. 225) destacam como sendo “uma contribuição 
necessária para que o Estado possa cumprir com suas tarefas no interesse do proveitoso 
convívio de todos os cidadãos”.

Oportuno não olvidar que a necessidade do pagamento de tributos para o ente 
estatal encontra guarida não só no lastro das teorias filosóficas contratualistas, mas 
também na própria Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão (art. 13, 
primeira parte), a qual qualificou a prestação a ser paga como indispensável contribuição 
comum com vistas à manutenção da força pública e das despesas de administração. 



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 22 | n. 44 | Jul./Dez. 2020.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

94

Veja-se que já na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão o Estado, 
previa, portanto, um destino mais amplo da arrecadação tributária do ente público do que 
apenas o mero custeio do aparato estatal. Visualizável desde aquela época a necessidade 
de se verter políticas públicas aos governados, viabilizadas e possíveis por meio da 
arrecadação. 

A política fiscal, alinhada a todo o processo evolutivo histórico e social, nas 
feições atuais, dessa maneira, acortina-se como essencial e imprescindível para que o 
Estado tenha patrimônio próprio e, com isso, consiga cumprir as obrigações legais e 
constitucionais. É necessário que o ente público arrecade adequadamente a fim de que 
possua dinheiro em caixa para atender os próprios governados na instituição de políticas 
públicas e na promoção da Justiça Social. Sem arrecadação, nada se faz, e pior, volta-se 
aos contornos do Estado absenteísta, em que o mercado trata de intensificar o processo 
de desigualdade entre os mais ricos e os mais pobres.

Rememorável considerar que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu vários 
direitos sociais (art. 6º da CF/88), como saúde, educação, transporte, lazer, segurança, 
previdência social, além da assistência social, entre outros, cabendo ao Poder Público 
fazer frente a eles. Cogitar que os direitos e as políticas públicas de qualidade não 
impliquem custos seria um pensamento muito pueril, uma vez que são os que mais 
demandam alocação orçamentária do ente público, daí sendo mais do que evidente a 
imprescindibilidade de não só arrecadar, mas de fazê-lo de forma suficiente para tanto. 

A respeito dos custos dos direitos, lapidar a lição de Holmes e Sustein (1999, p. 
43): “Rights are costly because remedies are costly [...] Almost every right implies a correlative duty, and 
duties are taken seriosly only when dereliction is punished by the Public Power drawing on the public 
purse4.”

Ademais, os direitos sociais mencionados, muito embora condensem em seu bojo 
certa densidade programática, figuram “normas de ordem pública, com a característica 
de imperativas, invioláveis.” (MORAES, 2006, p. 181). Assim sendo, não são sugestões, 
recomendações ou orientações, mas verdadeiras diretrizes com carga de efetividade 
jurídica e, com tal, passíveis de cobrança de seu devedor, isto é, do Estado.

Gize-se que eventual fragilidade na política fiscal repercute justamente nessas 
ações do Estado, visto que elas dependem nitidamente do que se arrecada a fim de se 
colocar em prática políticas públicas mais adequadas e corretas, imprimindo com isso 
maior efetividade à Justiça Social.

Situação, contudo, que fomenta intenso debate, sem prejuízo das mazelas da política 
fiscal, a qual, conforme frisado é imprescindível na efetivação da Justiça Social, é o destino 

4  Direitos são custosos porque as ações são custosas (…). Quase todo direito implica um dever e deveres somente são 
levados a sério quando seu descumprimento é punido pelo poder público servindo-se dos cofres públicos (tradução nossa).



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 22 | n. 44 | Jul./Dez. 2020

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

95

do que é haurido, ou melhor, o que é feito com o que é arrecadado. Diversamente do que 
deveria ser, ou seja, cumprir a agenda constitucional, a qual é bem clarividente e lúcida 
de que se trata de um compromisso de Estado, infelizmente, não raras vezes, verte-se o 
recurso amealhado para atendimento de agenda política ou de governo (GRAU, 2008, p. 
45), com vistas ao imediatismo e ao midiático. 

Hugo Rodrigues e Tatiele Kuntz (2018, p. 160) apontam de forma lapidar que “as 
políticas públicas, em especial as tributárias, têm sido usadas com caráter meramente 
impositivo, ou seja, com o fim único de arrecadar recursos para os cofres públicos, e a 
qualquer custo, sem se preocupar com os direitos do cidadão contribuinte”. 

Veja-se que o imbróglio não orbita na mera ausência de arrecadação pelo fato de 
a carga tributária ser pequena ou diminuta, até mesmo porque ela registrou, inclusive, 
aumento de 33,17% do Produto Interno Bruto no ano de 2019 (SIMÃO; RIBEIRO, 
2020)5, atingindo maior patamar desde 2010. Assim sendo, soa muito claro que a carga 
tributária não é desconsiderável ou pequena, posto que, em simples pesquisa, é fácil 
verificar que é significativa, sendo, inclusive, uma das razões para a proposta da Reforma 
Tributária.

Nesse eito, descortina que o grande problema quanto à política fiscal, quando 
se concerne à Justiça Social, não reside, a bem da verdade, nela mesma, mas sim na 
alocação do recurso. Embora a Constituição Federal seja precisa nas agendas estatais e 
nas metas consubstanciadas nas normas programáticas, infelizmente, em um processo de 
emendas e remendas daquela, não raras vezes se observa o direcionamento da política 
fiscal cingida ao custeio de uma máquina pública exorbitante, inchada e cujos gastos não 
param de crescer.

5. A IMPORTÂNCIA DA EXTRAFISCALIDADE PARA ATINGIR A JUSTIÇA 
SOCIAL

Extrafiscal, no magistério de Aliomar Baleeiro (1999, p. 576-577), é a denominação 
do tributo que “visa a ordenar a propriedade de acordo com a sua função social ou 
intervir em dados conjunturais (injetando ou absorvendo a moeda em circulação) ou 
estruturais da economia”.

Com efeito, por intermédio da extrafiscalidade, é possível utilizar o tributo ou 
o benefício fiscal como instrumento para se atender determinado interesse social, 
fomentando um padrão desejado de atuação ou consumo e desestimular outro, 
resguardando com isso o Estado de Bem-Estar Social. (ALEXANDRINO; BUFFON, 

5  A propósito, a reportagem das jornalistas Edna Simão e Mariana Ribeiro (2020), veiculada pelo Valor Econômico, 
destaca ainda, pelos dados do Tesouro Nacional, que a soma dos impostos, no ano de 2019, dos Governos Municipais foi de 
2,27% do PIB, enquanto a dos Estados, de 8,67% do PIB, e a do governo central em 22,24%.



Revista Jurídica UNIGRAN. Dourados, MS | v. 22 | n. 44 | Jul./Dez. 2020.

ISSN 2178-4396 (on-line)  -  ISSN 1516-7674 (impresso)

96

2015, p. 235).
Cite-se, a título meramente exemplificativo, as reduções de alíquotas de IPI 

incidentes sobre as indústrias de eletrodomésticos e automobilística, que tornou o preço 
final do produto ao consumidor mais competitivo e, com isso, estimulou o consumo. 
(AMATO, 2012). Ademais, de igual forma, pode-se mencionar a redução de IPI para 
álcool gel e demais produtos e insumos relacionados à pandemia de Coronavírus6, cujo 
intuito cristalino foi tornar mais acessível aqueles materiais em razão do cenário de 
descalabro de saúde pública mundial. 

É possível concluir, portanto, segundo os exemplos pontuados acima em relação 
ao IPI, que se cuida aqui de hipóteses, cujo intuito é atingir uma finalidade pública, seja de 
consumo, seja de comportamento, e desestimular outro, ficando a questão arrecadatória 
em um plano mediato, porém, jamais olvidada ou suplantada totalmente.

Em relação à extrafiscalidade, considerando que o fim arrecadatório é secundário, 
é palpável a importância de seu papel para “preservar o mercado dos vícios do modelo 
econômico [...] e assegurar a realização dos fins últimos da ordem econômica, quais sejam, 
propiciar vida digna a todos e realizar a justiça social.” (ARAÚJO; NUNES JÚNIOR, 
2007, p. 473). Isso porque se cuida também de um dos meios de intervenção indireta do 
Estado na economia, na forma do art. 174, caput, da CF/88, em que se franqueia sua ação 
como agente normativo e regulador.

Tal medida propicia que o Estado, de forma célere e planejada, realize intervenção 
imediata na economia, a qual se justifica desde que compromissada à agenda constitucional. 
De fato, por exemplo, direitos de natureza social, como o emprego, moradia, alimentação, 
e transindividuais, como o meio ambiente equilibrado, impõem que o Poder Público 
possa intervir economicamente e de forma ágil.

Interessante notar que a política extrafiscal atinge um interesse público que a fiscal, 
por si só, se compreendida isoladamente, não conseguiria atender, demandando, por 
conseguinte, uma leitura conjunta de ambas para atingir a Justiça Social; jamais de forma 
excludente uma da outra. A questão atinente à política fiscal e extrafiscal para atingir a 
Justiça Social, dessa maneira, demanda análise inclusiva e conjunta de ambas, por meio 
de uma interpretação sistêmica e una, não conflitante ou exclusiva.

Observa-se que é justamente a viabilidade da intervenção do Poder Público, em 
relação à política extrafiscal, que permite conferir concretude a determinados direitos 
constitucionais que, sob a visão caleidoscópica meramente fiscal, seria insuficiente e 
inútil ao fim que se destina. 

De fato, a título exemplificativo, veja-se a questão da concessão de diminuição 

6  Nos termos dos artigos 1º e 2º do Decreto n. 10.285, de 20 de março de 2020.
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de alíquota do IPI a veículos automotores, cujo intuito nítido seria viabilizar o preço 
competitivo ao consumidor final e, com isso, aumentar ou manter o consumo. O 
interesse, na hipótese citada, seria apenas propiciar que o consumidor compre veículos 
automotores a um preço interessante? Obviamente, não. Haveria aqui interesses e 
direitos constitucionais diversos resguardados, como a proteção à empresa, a proteção 
ao emprego, melhor dizendo, a busca do pleno emprego (art. 170, VIII, CF/88), além do 
direito social ao trabalho (art. 6º, CF/88).

De igual maneira, a exação mais onerosa do ITR em relação a imóveis rurais 
inexplorados. O intuito primário da maior onerosidade em tais casos seria arrecadatório? 
Evidentemente, não. A relação é cristalina entre a maior onerosidade do imposto e a 
política estatal de impelir o proprietário da área rural ao cumprimento da função social 
daquela, o que é um compromisso de envergadura constitucional (art. 5º, XXIII, CF/88).

Resta clarividente, por conseguinte, a função da política extrafiscal no intuito 
de se imprimir contornos e nuances mais robustos à Justiça Social e que, em algumas 
ocasiões, não se conseguiriam se obter por meio da política meramente fiscal. Nas duas 
situações acima – redução de IPI de veículos automotores e exação mais onerosa do ITR 
às propriedades inexploradas –, se o enfoque fosse primariamente arrecadatório, a lógica 
da ação estatal seria de majorar os impostos para satisfazer o apetite fiscal e, após, com o 
resultado arrecadado, direcionar ao cumprimento da agenda constitucional, situação esta 
que frustraria o intuito de se efetivar o Estado de Bem-Estar Social.

Em outro sentir, oportuno destacar, contudo, que o fato de a extrafiscalidade 
auxiliar na efetivação da Justiça Social não admite a banalização daquela. Cabe se ter 
certa cautela em sua utilização, pois, muito embora não tenha em seu sentido primário 
a pretensão arrecadatória, não pode ser utilizada de forma abusiva, generalizada ou 
irresponsável, sem nenhum planejamento fiscal do impacto do ônus na arrecadação do 
Poder Público e, sobretudo, quando implicar a quebra da harmonia do pacto federativo 
fiscal.

Com efeito, em que pese a extrafiscalidade soar como instrumento adequado 
para fomentar o Estado de Bem-Estar Social, o fato é que, por vezes, a depender da 
diretriz adotada, poderá aquela gerar reflexo grave em funções arrecadatórias do próprio 
ente federado e até mais preocupante, em relação a outros entes federados que não 
participaram da referida política extrafiscal diretamente. 

A redução da alíquota do IPI quanto aos veículos automotores, promovida pela 
União, por exemplo, influencia não apenas a relação entre União, empresa e contribuinte. 
Em tal situação, a política extrafiscal adotada acarretará a diminuição do valor final ao 
consumidor e impactará, ainda que indiretamente, a arrecadação do Estado pelo IPVA 
e, por conseguinte, na efetivação de políticas públicas sociais por outro ente federado. 
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(GODOY; LORETI; MONTEIRO, 2010, p. 44).
Importa dizer, em síntese, que muito embora a extrafiscalidade se descortine 

como importante meio para fomentar determinado padrão de comportamento ou de 
consumo ou, no mesmo sentido, desestimular, o que é de extrema relevância para a 
Justiça Social, deve ser manejada com cautela, sobretudo, quando sua adoção impactar a 
sanha arrecadatória de outro entre federado (GODOY; LORETI; MONTEIRO, 2010, 
p. 44).

Ademais, importa destacar que “os objetivos da extrafiscalidade são alheios à 
mera arrecadação, no entanto, não significa que não resulte em arrecadação ao Estado” 
(ANSELMINI; BUFFON, 2020, p. 302). Assim, a extrafiscalidade influencia no aspecto 
da arrecadação do próprio ente público, de sorte que deve ser utilizada – ao menos 
deveria – sempre lastreada em um planejamento fiscal, exaustivamente debatido e 
atrelado fielmente ao interesse público em toda época e período e totalmente divorciado 
de intenções escusas ou panfletárias. 

Não se pode olvidar ainda que o elo jurídico que se constata é de complementaridade 
entre políticas fiscal e extrafiscal no atingimento da Justiça Social, o que garante perfeita 
coesão e unidade de um sistema. Não há polarização entre ambas, mas, frise-se, relação 
de horizontalidade e de complementaridade, porquanto inexiste “entidade tributária 
que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão só a fiscalidade, ou, unicamente, a 
extrafiscalidade.” (CARVALHO, 2016, p. 238).

Enfim, acaso as políticas fiscal e extrafiscal, portanto, sejam utilizadas, 
olvidando todo o impacto tributário imediato ou mediato, dissociadas da relação de 
complementaridade e harmonia que deve haver entre ambas, compromete-se aí não 
apenas a arrecadação, mas o próprio funcionamento do Estado de Bem-Estar Social e, 
por conseguinte, a efetivação da Justiça Social, bem como a função social do tributo.

  
6. CONCLUSÃO

As políticas fiscal e extrafiscal, portanto, demonstram, com cristalina clareza, 
que servem como instrumentos para se atingir a Justiça Social, uma possibilitando 
complementar a outra, esvaziando, por conseguinte, a cena clássica e eternizada de que o 
Direito Tributário reduzir-se-ia ao Estado, cuja sanha arrecadatória e insaciável oprimiria 
o contribuinte.

A relação verticalizada entre o Estado-credor, em posição suprema, e o 
contribuinte, no lado inferior da escala, como devedor dos tributos, cede lugar para um 
vínculo de interesse comum. Isso porque o Estado possui interesse de arrecadar, posto 
que se comprometeu a cumprir e efetivar variados direitos constitucionais em favor 
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do administrado, enquanto isso, o contribuinte-cidadão se mostra interessado por se 
tornar credor e usufrutuário daqueles (direito à educação, à segurança, ao meio ambiente 
equilibrado, ao trabalho, ao pleno emprego, entre outros).

O hiato intenso entre a efetivação de normas programáticas, mesmo diante da alta 
carga tributária, aponta para a necessidade de melhor direcionamento da arrecadação 
fiscal, bem como um planejamento melhor com vistas a projeto de Estado e não de 
mandatos. Urge a realização de uma reforma tributária estruturante de todo o sistema 
fiscal e tributário a fim de promover sua simplificação, redução e, sobretudo, melhor 
alocação de recursos financeiros. 

De fato, a dissonância existente entre carga tributária alta e a efetividade dos 
direitos constitucionais, cujo cumprimento cabe ao Estado, leva à desilusão do principal 
papel deste e do motivo pelo qual se justifica a relação tributária. Não há sentindo em o 
contribuinte ser oprimido por uma tributação excessiva e o Estado nada verter de útil a 
quem recolhe, como saúde, educação, segurança pública. 

Ademais, a cidadania fiscal se descortina como singular e importante instrumento 
de cidadania participativa, posto que, quanto maior for a participação popular em assuntos 
estatais, com debates e posições de segmentos heterogêneos, as decisões, sobretudo, de 
planejamento da polis, tendem a ser mais maduras e enriquecidas, além de volver à ideia 
de que o tributo possui também, a par da função arrecadatória, um viés socioeconômico, 
do qual não pode se afastar o Poder Público. 

Conclui-se, portanto, que a dissociação entre políticas fiscal e extrafiscal da 
função socioeconômica do tributo significa o divórcio do sistema tributário às normas 
constitucionais. A figura da verticalização da relação tributária polarizada, dividida entre, 
de um lado, o opressor-arrecadador-credor e, do outro, oprimido-contribuinte-devedor, 
não encontra guarida nas linhas da Carta Maior da República, devendo ser repensada a 
verdadeira missão do Direito Tributário e o seu papel na efetividade da Justiça Fiscal e 
Social. 
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