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Muitas dissertações e teses elaboradas na área do Direito se limitam a 
reafirmar ou a repetir interpretações e conceitos hegemônicos na doutrina e 
na jurisprudência. Com profusão de elogios aos insignes professores, aos doutos 
mestres e suas insuperáveis lições – quase sempre festejadas com longas e enfado-
nhas transcrições literais –, os trabalhos acadêmicos se descuram da obrigação 
de oferecer – ou pelo menos tentar oferecer – uma contribuição pessoal do autor 
ao desenvolvimento científico de determinada matéria.

Tal não foi o caso da empreitada investigativa de Flávia Caravelli em 
seus estudos de mestrado na Faculdade Mineira de Direito da Pontifícia Uni-
versidade Católica de Minas Gerais. A autora da presente obra se insurgiu 
corajosamente contra a visão hegemônica da doutrina brasileira acerca da 
tributação extrafiscal. Segundo essa visão, a diferença entre fiscalidade e ex-
trafiscalidade é que a fiscalidade teria em vista exclusivamente a arrecadação 
coercitiva de recursos financeiros para a manutenção da máquina estatal, 
enquanto a segunda objetivaria alcançar outras realizações sociais e econô-
micas, tais como a redução das desigualdades sociais, a preservação do meio 
ambiente e a garantia do mínimo necessário a uma vida digna.

A dissertação de Flávia Caravelli se opõe à visão da fiscalidade como uma 
simples atividade – supostamente neutra – de levantamento de recursos para 
financiamento dos gastos estatais. O estudo adverte que a fiscalidade, em sua 
função de definir o montante e a forma de distribuição dos ônus tributários 
entre os agentes econômicos, realiza necessariamente uma série de valores 
sociais. Criar ou não o imposto sobre grandes fortunas; cobrar ou não o 

PrEfácio
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imposto sobre heranças com alíquotas mais altas para os quinhões e legados de 
maior valor; desenhar um sistema tributário baseado numa intensa tributação 
do consumo ou numa preponderante tributação sobre a renda – tudo isso 
são decisões fiscais que partem de determinados valores sociais e alcançam 
distintos efeitos em importantes aspectos da vida em coletividade. Não se trata 
de políticas extrafiscais, e sim de políticas (escolhas, programas) fiscais.

A autora defende, a meu ver com razão, que o fenômeno da extrafiscalida-
de se apresenta quando o tributo tem como principal objetivo induzir – positi-
va ou negativamente – o comportamento concreto dos contribuintes ou de ter-
ceiros. É o caso da definição de alíquotas mais gravosas do imposto territorial 
rural em relação às propriedades improdutivas, ou da definição de alíquotas 
mais baixas do imposto sobre produtos industrializados em relação a eletro-
domésticos com maior eficiência energética. Mas não há nada de extrafiscal na 
decisão de desonerar o consumo dos produtos da cesta básica e tributar com 
alíquotas mais agravadas o consumo de produtos de alto luxo e sofisticação. 

Que a publicação do trabalho de Flávia Caravelli possa inspirar e ins-
tigar outros jovens juristas que se dedicam à vida acadêmica, impelindo-os a 
sair da zona de conforto da repetição e dos elogios protocolares aos mestres 
consagrados. O caminho é, sem dúvida, mais árduo, pois só tem valor a 
crítica fundamentada e consciente de que deve se lastrear num rigoroso e de-
talhado conhecimento das posições criticadas. Mas o resultado, como revela 
a publicação da presente obra, compensa todos os esforços empreendidos.

MARCIANO SEABRA DE GODOI




